Ingezonden brief
Aan :
De Raad van de Gemeente Voorschoten
en
Het College van Burgemeester en wethouders

Voorschoten 17 mei 2021

Betreft: Burgerinitiatief tot her- besluit Multifunctionele Accommodatie
Geacht college,
In de raadsvergadering van december 2020 is het besluit aangenomen tot haalbaarheid
Multifunctionele Accommodaties op de locatie van de huidige locatie van de
bibliotheek
Mede gezien de reacties vanuit bewoners en ondernemers in Voorschoten heeft ons doen
besluiten tot een burgerinitiatief. Wij hebben onderzocht of het besluit wel ten goede komt
aan de inwoners van Voorschoten . Wij hebben geconcludeerd dat het besluit te wensen
overlaat en geen rekening is gehouden met diverse onderwerpen die niet of onvoldoende
aandacht hebben gekregen voor een juiste besluitvorming van de Raad.
Het raadsbesluit ( keuze locatie Wijngaardenlaan ) is ook een dure oplossing. Er is
voorbijgegaan aan de belangen van culturele organisaties, Horeca en andere ondernemers in
Voorschoten . Het geeft ook geen invulling van het coalitieakkoord 2018-2022. Hierin is
overduidelijk het standpunt van het college opgenomen : "Een sterk centrum is de motor van
een bruisend en vitaal Voorschoten ".
In ons rapport "Met een bruisend centrum , wonen in een attractief, duurzaam en cultureel
Voorschoten ” ( bijlage) bieden wij een alternatief, waarbij wij ervan uitgaan dat onze
onderzoeksresultaten heel serieus ter harte worden genomen en ons voorstel in het rapport
navolging krijgt.
Naast een goedkopere ( financiële oplossing bieden wij namelijk ook oplossingen aan op het
gebied van duurzaamheid /energie-zuinig -zijn , wonen, parkeren, geluidsoverlast,
natuur/milieu/groenvoorziening en monumentenbeleid.
Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting op ons aangeboden alternatief.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep burgerinitiatief MFA -Voorschoten ,
Willem Snoeker
Voorschoten
Bijlage: Rapport “Met een bruisend centrum , wonen in een attractief, duurzaam en cultureel
Voorschoten
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1. Voorwoord
Zijn de bewoners van Voorschoten tevreden over het accommodatiebeleid van de Gemeente
Voorschoten?
Deze vraag is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het raadsbesluit om een aanzienlijk bedrag voor de
Bibliotheek te bestemmen met eventueel voor de bioscoop erbij, als dat meegenomen kan worden in
de plannen, maar de rest van het culturele leven het zelf maar moet invullen, is op zijn zachts gezegd
heel bijzonder.
Reactie in “de wandelgangen
van het dorp” geven aan dat
zeer velen twijfelen aan de
juistheid van het in december
2020 genomen besluit van de
gemeenteraad om de huidige
bibliotheek voor veel geld te
gaan verbouwen tot een
nieuw cultureel centrum.
Onbegrip, met de grote vraag
waarom niet gekozen is voor
de locatie Kruispuntkerk?
Een plaats met vele mogelijkheden voor veel meer organisaties. Een ruime ontmoetingsplek voor
veel meer belanghebbenden en veel beter gelegen in het dorpscentrum van Voorschoten. Die een
sterke eenheid vormt met de Retail (winkels) en de horeca. Maar ook voor de jaarlijkse gehouden
dorpsevenementen zoals “Het weekend van Voorschoten” en de viering van Koningsdag.
Bij de besluitvorming van een nieuwe locatie van een Multiculturele accommodatie ligt een juiste
volgordelijkheid aan ten grondslag op grond op basis waarvan vervolgens besluiten genomen dienen
te worden. Deze volgordelijkheid is dat eerst binnen de centrumvisie vastgesteld wordt in welk
groter geheel de Multifunctionele Accommodatie hierin past en daarna pas de locatie bepalen en
niet in omgekeerde volgorde zoals nu gebeurd is.
Dus niet zonder visie een ad-hoc besluit nemen en vervolgens de centrumvisie vaststellen, waarbij
ook nog voorbijgegaan wordt aan de belangen van andere vrijwilligers en hun culturele activiteiten.
Gewaakt moet worden dat over enkele jaren vastgesteld wordt dat het aanzienlijke bedrag toch
anders uitgegeven had moeten worden, waarbij een weg terug kostbaar, zo niet onuitvoerbaar is.
Het in de aanhef vermelde Motto: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” is het
uitgangspunt voor dit burgerinitiatief, waarbij vanuit een breder perspectief een betere oplossing en
daarmee een beter raadsbesluit schijnbaar voorhanden ligt.
Iedere euro kun je maar een keer uitgeven. Een investering lijkt in aanvang wellicht duur(der). Maar
beoordeeld vanuit meerdere kanten krijgt het een geheel ander beeld en is op langere termijn
welbesteed geld altijd beter. Geld dat door de belastingbetaler is opgehoest en waarvoor in het
belang van diezelfde bewoners hun wensen optimaal ingevuld worden.
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn terug te vinden in dit document. De
initiatiefnemers van dit burgerinitiatief (zie paragraaf 18) gaan er van uit dat de zienswijze en
resultaten, opgenomen in dit document, serieus in behandeling genomen wordt door de voltallige
Gemeente(raad).
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2 Samenvatting: méér Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor
minder geld
1. Inleiding
Een visie op ons dorp is van belang om besluiten te kunnen nemen die voor vele generaties na ons
gevolgen hebben. Die besluiten moeten dan ook zorgvuldig gewogen worden en passen in een
gedragen streefbeeld. Een goed voorbeeld daarvan is de Centrumvisie. Ook spreekt het
gemeentebestuur zich duidelijk uit over onderwerpen als Duurzaamheid en Woningbouw, vooral in
het centrum.
Helaas kunnen we die goede visies vervolgens vaak niet implementeren door de kwetsbare staat van
de gemeentelijke financiën. “Wat kunnen wij ons financieel permitteren?” krijgt dan de overhand
over “Wat willen wij bereiken?”.
Dat is ook het geval bij het vervangen van het Cultureel Centrum door een Multifunctionele
Accommodatie.
2. Probleemstelling
BBN heeft in 2019 en 2020 een gedegen haalbaarheidsstudie en een locatieonderzoek voor een
Multifunctionele Culturele Accommodatie uitgevoerd. De eindconclusie is glashelder: de varianten 3
en 4 (“Kruispuntkerk maximaal” en “Nieuwbouw in het centrum”) scoren, met uitzondering op
financieel gebied, op alle onderdelen veruit superieur: Cultuurnota, Coalitieakkoord,
Maatschappelijke agenda én voor alle gebruikers (Bibliotheek, Filmtheater, Overige gebruikers
Cultureel Centrum, gebruikers Kruispuntkerk en BplusC).
Een renovatie met een kleine uitbreiding van het bibliotheekgebouw scoort op vrijwel al deze
gebieden matig tot slecht.
Uitsluitend op financiële gronden heeft de gemeenteraad op 10 december 2020 besloten om geen
Multifunctionele Culturele Accommodatie te realiseren op de locatie Kruispuntkerk, maar te kiezen
om buiten het centrum de huidige bibliotheek te renoveren. De hiervoor benodigde investering is
nog niet bekend en zal bij het Definitief Ontwerp (DO) door de raad worden afgewogen in de
Kadernota 2022. Een voorlopige inschatting van BBN op basis van een Voorlopig Ontwerp (VO) is €
4.282.000 (inclusief BTW).
3. De uitdaging
Wij hebben respect dat het gemeentebestuur een nieuwe preventieve financiële
ondertoezichtstelling door de provincie wil vermijden en de financiële gevolgen van een
Multifunctionele Culturele Accommodatie voor de meerjarenbegroting zwaar mee laat wegen in de
locatiekeuze. Anderzijds heeft de gemeenteraad nu louter om financiële redenen gekozen voor een
plan waar niemand gelukkig van wordt: het renoveren van de huidige bibliotheek buiten het
dorpscentrum, waar voor de meeste gebruikers van het cultureel centrum geen plaats meer zal zijn.
Een aanzienlijke verschraling van het voorzieningenniveau.
De uitdaging is derhalve een voorstel voor een échte Multifunctionele Culturele Accommodatie op de
juiste locatie uit te werken, waar vrijwel iedereen (inwoners, bibliotheekgebruikers, culturele
organisaties, ondernemers en gemeentebestuur) wél gelukkig van kan worden. Een voorstel dat op
z’n minst de meerjarenbegroting niet méér belast dan de renovatie van de bibliotheek, maar bij
voorkeur juist beter voor de meerjarenbegroting uitpakt dan de renovatie van een oud pand buiten
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het dorpscentrum. Daarmee is niet alleen het centrum gediend, maar ook de toekomstige
exploitatie, die aanloop en massa nodig heeft (zie de MFA in Wassenaar, hieronder nader toegelicht).
4. Wat willen wij?
Wij willen een vitaal, bruisend centrum. Waarin wonen, welzijn en recreëren evenwichtig
samengaan. Een gemeente die op het gebied van duurzame gebouwen het voortouw neemt en
daarmee een voorbeeld voor haar inwoners is. Een Multifunctionele Culturele Accommodatie als
volwaardig vervanger van het Cultureel Centrum, plaats biedend aan bibliotheek, filmzaal,
podiumkunsten, enz. Een moderne bibliotheek in het dorpscentrum die veel meer gebruikers gaat
trekken. Een Schoolstraat die als kernwinkelgebied versterkt wordt met zo’n publiekstrekker.
Inwoners en gasten die het dorpscentrum frequenter bezoeken en langer blijven, omdat het
aantrekkelijk is: na de boodschappen even langs de bieb; voor het concert, de film of de uitvoering
een hapje eten in het dorpscentrum en na afloop van de voorstelling daar een drankje drinken.
En we willen vooral véél woningen bouwen. Deze ledigen onze woningnood en brengen structureel
geld op in de meerjarenbegroting, waarmee we afschrijvingslasten van investeringen deels kunnen
dekken.
We kunnen ons geld maar éénmaal uitgeven en moeten kapitaalvernietiging vermijden. We zijn
daarom op zoek naar slimme (geconcentreerde) combinaties, die leiden tot maximaal
maatschappelijk én financieel rendement voor de inwoners van Voorschoten.
Wij willen een gemeente die ook financieel zelfstandig blijft.
5. Wat willen wij niet?
Wij willen het dorpscentrum niet versnipperen door te investeren in een publiekstrekker buiten dat
dorpscentrum. Een belangrijke voorziening als een bibliotheek verdient een goede plaats in het
dorpscentrum. Wassenaar en Voorschoten hebben een gelijkwaardig inwonertal, maar bij de
bibliotheek in Wassenaar in het centrum zit een filmzaal. Díe bibliotheek trekt bijna tweemaal
zoveel publiek als de buiten het dorpscentrum gelegen bibliotheek in Voorschoten.
Wij willen geen Gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel zegt te hebben, maar voor de
renovatie van de bibliotheek slechts de huidige minimale duurzaamheidsverplichting “C-niveau”
meeneemt. En daarmee eigenlijk lasten naar de toekomst verschuift.
Wij willen woonwijken waar bewoners rustig en geriefelijk kunnen wonen en slapen. Geen parkeeren geluidsoverlast in een woonwijk ten gevolge van avond- en matineevoorstellingen van een
filmzaal in een gerenoveerde bibliotheek.
Wij willen geen financiële risico’s van tegenvallende renovatiekosten die de begroting overschrijden
en/of de komende jaren steeds weer benodigde vervolginvesteringen om een oud pand aan steeds
strengere duurzaamheidseisen te laten blijven voldoen.
6. Ons alternatief
Ons uitgangspunt is het realiseren van een nieuwbouw ongeveer op de huidige bouwvlakken van de
Kruispuntkerklocatie, met appartementen (3-laags met een plint en met hoogte-accenten op de
hoeken, vergelijkbaar met AH complex), passende architectuur en mogelijk het terugbrengen/
handhaven van de monumentale kerktoren. Daarbij tevens het realiseren van meer vierkante
meters, ca. 1900 m2 BVO met maatschappelijke functie (bibliotheek/filmzaal/filmtheater) wat
turnkey kan worden opgeleverd en afgenomen (gekocht) door de gemeente. Met daarbij de
mogelijkheid om in de toekomst, indien nodig, om te kunnen zetten naar woningbouw, mocht de
Burgerinitiatief MFA
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exploitatie onverhoopt in de toekomst (deels) onhaalbaar worden. Anders dan in de onderzoeken
van BBN wordt hierbij uitgegaan van sloop/nieuwbouw van de huidige bebouwing op de
Kruispuntlocatie, wat dus het laten vervallen van de monumentenstatus van de bestaande
bebouwing betekent en de optie van een MFA op deze locatie zowel ruimtelijk als financieel
aanzienlijk aantrekkelijker maakt.
In het volgende hoofdstuk “Financiële haalbaarheid” hebben wij de business case van dit alternatief
van een nieuwbouw-MFA in het centrum afgezet tegen die van renovatie van de bibliotheek. Daarbij
zijn we uitgegaan van een renovatie-investering van € 3 mln ex BTW, lager dan de laatste raming van
BBN (april 2019 was die raming ca. € 2,9 mln met een eigen bijdrage van de gebruikers van €
960.000. In het rapport van BBN van november 2020 wordt een bedrag van € 3,5 mln genoemd voor
de renovatie. Dit vergelijken we met de kosten van nieuwbouw op de Kruispuntlocatie. In beide
gevallen rekenen we exclusief Btw (moet nader worden bezien) en met een rekenrente van nul
procent. Voor de vergelijking maakt dit weinig uit omdat deze uitgangspunten voor beide varianten
hetzelfde zijn. De conclusie is dat, zelfs met een investering in de bibliotheek van ‘slechts’ € 3 mln
( lager dan in de laatste raming van BBN), de jaarlijkse lasten voor de Gemeente hoger uitvallen dan
met een (grotere) MFA van ca. 1900 m2 als onderdeel van nieuwbouw op de Kruispuntlocatie. Met
daarmee dus aanzienlijk méér vierkante meters (1550 m2 op de Wijngaardenlaan), minder risico
(turnkey afname door de gemeente van de eigenaar/ontwikkelaar), op een betere plek (versterking
dorpscentrum) en met kansen op een betere exploitatie (meer kritische massa, potentiële
bezoekers). Voor de inrichtingskosten is in de basisvariant (Wijngaardenlaan) uitgegaan van
bekostiging door de gebruikers (hetgeen onduidelijk is en dus een risico dat de gemeente of alsnog
deel van de investering moet doen, of een deel van de exploitatiesubsidie moet verhogen). Voor de
Kruispuntlocatie zijn de kosten van inrichting meegenomen, deels verrekend met de opbrengst van
woningbouw op de Wijngaardenlaan (die anders niet tot stand komt) en zijn de kapitaallasten
daarvan meegenomen.
Aangezien de Kruispuntlocatie particulier eigendom is, is het aan de eigenaar om te bezien of binnen
deze kaders (m2, aantal woningen, bebouwingsvlak en -hoogte) een haalbare exploitatie mogelijk is
en of hij gebruik kan en wil maken van deze mogelijkheid om alsnog een concreet plan in te dienen.
Vanuit exploitatie opzicht zou een afname van 1900m2 van de Gemeente, gecombineerd met een
dertigtal appartementen op deze plek, mogelijk moeten zijn om voor de eigenaar/ontwikkelaar tot
een haalbaar plan te komen. Aandachtspunten daarbij zijn dan parkeren, de sociale woningbouw en
mogelijke exploitatiebijdragen naar de Gemeente, die de financiële haalbaarheid beïnvloeden en
onderwerp van gesprek zullen moeten zijn indien de raad tot een principebesluit zou komen.
7. Ons voorstel
Geef de eigenaar/ontwikkelaar van de Kruispuntlocatie de gelegenheid om binnen de bovenstaande
kaders alsnog binnen enkele maanden met een haalbaar plan te komen op de Kruispuntlocatie,
zonder dat daardoor extra vertraging ontstaat.
Hieraan voorafgaand spreekt de gemeenteraad de bereidheid uit om de Kruispuntkerk te slopen,
mede gebaseerd op alle uitgangspunten van ons rapport.
Vervolgens kan de Raad op dat moment een weloverwogen keuze maken met een realistisch,
haalbaar en financieel aantrekkelijker alternatief ten opzichte van het voorliggende renovatieplan
van de bibliotheek.
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3 Financiële haalbaarheid
Vergelijking business case investering bibliotheek op huidige locatie versus nieuwbouw
Multifunctionele Culturele Accommodatie op Kruispuntlocatie met sloop/nieuwbouw; in laatste
variant jaarlijkse lasten gemeente lager met minder risico’s en meer vierkante meters
Multifunctionele Culturele Accommodatie.
In het onderstaande is een samenvattend overzicht van de Business case van een Multifunctionele
Culturele Accommodatie op de locatie Kruispunt (met sloop/nieuwbouw) afgezet tegen de
voorgenomen investering in de bibliotheek op de huidige locatie (Wijngaardenlaan). Anders dan in
de onderzoeken van BBN wordt dus hierbij uitgegaan van sloop/nieuwbouw op de Kruispuntlocatie.
Daarmee wordt de optie van een Multifunctionele Culturele Accommodatie op deze locatie zowel
ruimtelijk als financieel aanzienlijk aantrekkelijker.
Voor de vergelijking met de basisvariant (Bibliotheek op huidige locatie) is uitgegaan van een
taakstellende investering van € 3 mln. (ex Btw) voor de renovatie, lager dan in de laatste raming van
BBN (november 2020, € 3,5 mln.), dus met risico van kostenoverschrijding en afgezien van
toekomstige investeringen ten behoeve van (verdere) vereiste verduurzaming.
Ook tekenen we aan dat de ruimte van ca. 1500 m2 na renovatie zeer beperkt blijft (BBN; onderkant
bandbreedte voor bibliotheek). Daarbij baseren wij ons zoveel mogelijk op de gegevens uit de
rapporten van BBN. Voor de inrichtingskosten (€ 960.000,--) is op basis van de raadsinformatiebrief
van juni 2019 (Z-19/032121 dd 11 juni 2019) het toen vermelde uitgangspunt gehanteerd dat deze
bekostigd zouden worden door de gebruikers (Bibliotheek en Filmtheater). In de vergelijking van de
kosten voor de Gemeente staat dit in deze variant dus op nul. In hoeverre dit een realistisch
uitgangspunt is en of de Gemeente alsnog een deel van deze kosten (herindeling/interieur plus
overige bijkomende kosten) voor zijn rekening moet nemen als investering dan wel als verhoging van
de exploitatiesubsidie, is door ons buiten beschouwing gelaten, maar mogelijk wel een risico.
Daartegenover is in de vergelijking uitgegaan van sloop/nieuwbouw van de huidige bebouwing op de
Kruispunt locatie – met dus het laten vervallen van de monumentenstatus van de bestaande
bebouwing. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van een nieuw gebouw ongeveer op de huidige
bouwvlakken, met appartementen (3-laags met maatschappelijke plint en hoogte-accenten op de
hoeken, vergelijkbaar met AH complex), passende architectuur en mogelijk het terugbrengen/
handhaven van de monumentale kerktoren. Daarbij tevens het realiseren van ca. 1900 m2 BVO met
maatschappelijke functie (bibliotheek/filmzaal/theater/podiumkunsten) wat turnkey kan worden
opgeleverd en afgenomen (gekocht) door de gemeente. Met daarbij de mogelijkheid om in de
toekomst indien nodig om te kunnen zetten naar woningbouw, mocht de exploitatie onverhoopt in
de toekomst (deels) onhaalbaar worden. Daarmee kan ook een restwaarde in de afschrijving worden
onderbouwd.
In de BBN studie (oktober 2020) is aangegeven dat bij combigebruik ca. 1800m2 BVO nodig is voor
zowel bibliotheek, podiumfunctie, creatief-educatieve functie en ondersteunende ruimte). Met een
BVO van 1900m2 zijn wij dus aan de ruime kant gaan zitten.
BBN gaat uit van € 2.500,-- ex BTW bouwkosten per m2 voor nieuwbouw (blz. 70 van het BNNrapport), zodat de bouwkosten van 1900 m2 BVO uitkomen op € 4,75 mln. Wij tellen daar 15% bij op
voor bijkomende kosten, alsmede € 300.000,-- voor grondkosten en komen wij naar boven afgerond
uit op een investering van € 5,8 mln. versus een taakstellende investering van € 3 mln. voor renovatie
van de bibliotheek.
Echter, de kapitaalslasten in de begroting vallen dan toch in het voordeel van nieuwbouw uit. Een
renovatie moet immers in 25 jaar zonder restwaarde worden afgeschreven. Bij nieuwbouw wordt
niet afgeschreven op grondkosten, kan in deze casus van een (minimale) restwaarde van 20%
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worden uitgegaan en wordt er in 40 jaar afgeschreven. (Wij zijn uitgegaan van het niet afschrijven
met restwaarde voor de renovatie. Een mogelijke restwaarde zou op het oorspronkelijke actief
moeten rusten (bijvoorbeeld grondwaarde). Het is in BBV niet toegestaan deze grondwaarde alsnog
te herwaarderen. Overigens wijzen wij er ook op dat conform BBV achterstallig onderhoud niet
geactiveerd mag worden en dat mogelijk in de renovatiesom wel onderdelen voor achterstallig
onderhoud zullen kunnen zitten).
Om aan de voorzichtige kant te blijven tellen wij daar 15% bij op voor bijkomende kosten, alsmede
€ 300.000,-- voor grondkosten en komen wij naar boven afgerond uit op een investering van
€ 5,8 mln. versus een taakstellende investering van € 3 mln. voor renovatie van de bibliotheek.
Echter, de kapitaalslasten in de begroting vallen dan toch in het voordeel van nieuwbouw uit. Een
renovatie moet immers in 25 jaar zonder restwaarde worden afgeschreven. Bij nieuwbouw wordt
niet afgeschreven op grondkosten, is in deze casus een restwaarde van 20% toegestaan (indien
specifiek onderbouwd) en wordt er in 40 jaar afgeschreven. (Wij zijn uitgegaan van het niet
afschrijven met restwaarde voor de renovatie. Mocht dit wel het geval zijn, dan valt de vergelijking
nog steeds in het voordeel van de Kruispuntlocatie uit. Overigens wijzen wij er ook op dat conform
BBV achterstallig onderhoud niet geactiveerd mag worden en dat mogelijk in de renovatiesom wel
onderdelen voor achterstallig onderhoud zullen kunnen zitten).
Bij een nieuwbouw Multifunctionele Culturele Accommodatie met een BVO van 1900 m2 hebben wij
op basis van de BBN uitgangspunten de kosten van de inrichting geraamd op € 1,2 mln. Echter, bij
een nieuwbouw MFA kunnen 12 woningen in/bij de huidige bibliotheek gerealiseerd worden. De
door BBN geraamde opbrengst bij verkoop van de bibliotheek is € 600.000,-- en kan aangewend
worden voor een deel van de inrichtingskosten van een nieuwe MFA. Vervolgens is er een verhoging
met ca. € 1000,-- per woning per jaar in het Gemeente Fonds vanwege de toename met 12 woningen
(maatstaven woningen, huishoudens en inwoners). Ook zal een nieuwbouw MFA aan tenminste de
huidige duurzaamheidseisen voldoen en hebben wij een (beperkte) jaarlijkse besparing op
energielasten, lagere onderhoudskosten en exploitatielasten ingeschat ten opzichte van een
gerenoveerde bibliotheek. Verbetering van de exploitatie van de MFA (met mogelijk een hogere
huuropbrengst/ lagere subsidie voor de Gemeente) hebben wij voorzichtigheidshalve niet
meegerekend.
Tenslotte zal een renovatie van de bibliotheek met aanzienlijk meer risico’s voor de gemeentelijke
begroting omgeven zijn dan een turnkey op te leveren nieuwbouw Multifunctionele Culturele
Accommodatie. Bouwkosten per m2 nieuwbouw zijn doorgaans goedkoper dan nieuwbouw van een
filmzaal en renovatie van een bestaand gebouw. Toch hebben wij in de vergelijking
voorzichtigheidshalve met dezelfde € 2.500,-- per m2 gecalculeerd. Grote bouwprojecten brengen
het risico met zich mee tot kostenoverschrijding. Bij renovatie komen die voor rekening van de
Gemeente, bij turnkey oplevering niet. Renovatieprojecten brengen daarbij grotere financiële risico’s
met zich mee, omdat je met een oud gebouw niet weet wat je aan onverwachte zaken gaat
tegenkomen. Er kan bijvoorbeeld asbest worden aangetroffen of loden waterleiding of een
structureel constructieprobleem. Wanneer de gerenoveerde bibliotheek zal worden opgeleverd, zal
er direct een volgende renovatie gepland moeten gaan worden om in het jaar 2030 aan de eisen van
het energielabel A te voldoen.
De kosten daarvan worden niet in het DO / de kadernota meegenomen, maar zijn door BBN geschat
op ruim € 375.000. Ambities en voortschrijdende eisen als Energieneutraal (ENG), Nul Op de Meter
(NOM) of "van het aardgas af" zijn op z'n minst lastig realiseerbaar en verhoudt zich slecht tot de
monumentale status van het bibliotheekgebouw, aldus BBN.
De conclusie van de onderstaande tabel is dat zelfs met een taakstellende investering in de
bibliotheek van ‘slechts’ € 3 mln. ( lager dan de laatste raming van BBN) en een PM voor de
inrichtingskosten (ervan uitgaande dat de gebruikers die kunnen betalen), de jaarlijkse lasten voor de
Burgerinitiatief MFA

8

gemeente hoger uitvallen dan met een Multifunctionele Culturele Accommodatie van ca. 1900 m2
als onderdeel van nieuwbouw op de Kruispuntlocatie. Met daarmee dus aanzienlijk méér vierkante
meters (1550 m2 op de Wijngaardenlaan), minder risico (turnkey afname door de Gemeente van de
eigenaar/ontwikkelaar), op een betere plek (versterking centrum), duurzaam en met kansen op een
betere exploitatie (meer kritische massa, potentiële bezoekers).
Omschrijving
a. Investering (ex
BTW)

b. Aantal m2
c.
Afschrijvingsperiode
d. Af te schrijven
bedrag

e. Jaarlijkse
kapitaallasten
f. Financieel risico
g. Inrichtingskosten

h. Besparing
exploitatiekosten

Burgerinitiatief MFA

Bibliotheek huidige
locatie

MFA Kruispunt locatie

Toelichting

€ 3,0 mln

€ 5.8 mln

renovatie

Nieuwbouw turn key

bouwkostenraming
€ 4.75 mln. (1900 m2 x
€ 2500 bouwkosten/m2 vlgs BBN)
plus grondkosten € 0,3
mln. plus bijkomende
kosten ad 15% € 0,75
mln:

1550 m2 (BBN)

1900 m2 (aanname)

25 jaar (renovatie)

40 jaar (nieuwbouw)

€ 3.0 mln

€ 4.4 mln

(geen restwaarde bij
renovatie)

(restwaarde 20%
bouwsom)

€ 120.000 per jaar

€ 110.000 per jaar

(€ 3.0 mln/25 jaar)

(€ 4.4 mln/40 jaar)

Overschrijding
renovatiekosten

Geen: Turn-key
afname

PM
(uitgangspunt € 960.000
te betalen door
gebruikers )(indien alsnog
voor rekening gemeente
kapitaallast € 38.400 per
jaar: € 960.000
afschrijven in 25 jaar)

€ 24.000 per jaar

raming inrichting €1,2
mln. minus opbrengst
woningen
Wijngaardenlaan van
0.6 mln. Afschrijving in
25 jaar. Geen
restwaarde. BBN, nov
2020

€ 10.000 per jaar
(aanname)

Door nieuwbouw
lagere onderhouds-,
exploitatie- en
energielasten tov
renovatie

min. 1800 m2 BBN
rapport nov. 2020

Excl grondwaarde €
0,3 mln en met
restwaarde 20% (€
5,8 mln. minus grond
= € 5,5 mln. maal 0,8)
Aanname rekenrente
nul procent
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Omschrijving

Bibliotheek huidige
locatie

MFA Kruispunt locatie

Toelichting

i. Opbrengst
bebouwing
achterblijvende
locatie

-

€ 600.000 eenmalig in
te zetten voor dekking
inrichtingskosten

Grondopbrengst 12
woningen
Wijngaardenlaan –
inschatting BBN

j. Extra opbrengst
Gemeentefonds 12
woningen

-

Ca. € 12.000 per jaar

Extra opbrengsten GF
vanwege toename
woningen,
huishoudens, inwoners

SAMENVATTING:
Totaal jaarlijkse
lasten (e+g+h+j)
gemeente

€ 120.000 per jaar
(indien inrichtingskosten
voor gemeente dan €
38.400 hoger; totaal €
158.400 per jaar)

€ 112.000 per jaar

Tabel 1. Businesscase renovatie bibliotheek / nieuwbouw Kruispuntkerk
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4 Het laten vervallen van de monumentenstatus van de bestaande
bebouwing Kruispuntlocatie
Naast 58 Rijksmonumenten heeft de Gemeente nog eens ca 100 gebouwen en complexen een
monumentenstatus gegeven. Niet minder dan vijf kerkgebouwen in ons dorp hebben de status van
monument. Voor monumenten in eigendom van de Gemeente, zoals het bibliotheek gebouw, begint
een schrikaanjagende orde van grootte van de financiële lasten van verduurzaming van deze
gebouwen langzaam duidelijk te worden. Particuliere eigenaars van gemeentelijke monumenten
zullen uiteraard óók financiële ondersteuning van de Gemeente nodig hebben, om hen in staat te
stellen aan verduurzamingseisen van de overheid te voldoen. Het zal hierbij om tientallen miljoenen
euro’s gaan.
De rijksoverheid stelt in de tijd toenemende duurzaamheidseisen. Leegstaande kerkgebouwen die
een nieuwe functie krijgen, bijvoorbeeld voor gebruik als kantoorruimte, kunnen met die eisen te
maken krijgen. Binnenkort is dat energielabel C, in het jaar 2030 label A, daarna komen eisen als
“Aardgasvrij”, “Energieneutraal” en/of “Nul Op de Meter” aan bod. Als de Gemeente niet in staat is
met aanzienlijke subsidies een dergelijke verduurzaming voor dit soort monumenten te faciliteren,
zullen die leegstaande kerkgebouwen niet te exploiteren zijn, ofwel omdat niet aan
duurzaamheidseisen te voldoen is, ofwel omdat de energielasten te hoog zullen blijken voor een
exploitatie. Deze kerkgebouwen blijven dan leeg staan en verpauperen. Een Beresteijn scenario,
maar dan in het dorpscentrum.
De Kruispuntkerk is zo’n leegstaand gebouw. In een buurgemeente als Leidschendam-Voorburg is het
realiteitsbesef al eerder doorgedrongen en wordt voor dit soort kerkgebouwen een sloopvergunning
afgegeven om plaats te maken voor woningbouw. Gelukkig is er ook in Voorschoten sprake van
voortschrijdend inzicht. Bij de plannen voor de Buitenplaats Huize Bijdorp is de Gemeente bereid
voor een deel van het monumentale hoofdgebouw, het pensionaat, een sloopvergunning af te
geven, om zo voor de congregatie de financiële mogelijkheden te creëren om het deel met de
hoogste monumentale waarde te kunnen renoveren en verduurzamen. Ook de Kruispuntkerk heeft
een mindere monumentale waarde: zij staat ruim buiten het “Beschermd Dorpsgezicht” en heeft
geen bijzonder waardevolle architectuur.
Nu akkoord gaan met sloop/nieuwbouw zal niet alleen een grotere, beter gesitueerde en
goedkopere Multifunctionele Culturele Accommodatie mogelijk maken, ook wordt woningbouw op
deze locatie versneld (met financiële voordelen voor de Gemeente als gevolg van extra/eerder
middelen uit Gemeentefonds) en wordt een mogelijk verrommelingsscenario voorkomen met in het
ergste geval juridische kosten en inzet ambtelijke capaciteit.
Ps. Wij zijn voor het behoud van monumenten in Voorschoten. Maar daarnaast zijn
wij van mening dat er wel gekeken wordt naar het ongebreideld plaatsen van
panden op de “monumenten”-lijst. Het moet immer ook financieel realiseerbaar
moet zijn om deze panden te onderhouden, mede in relatie tot het kunnen voldoen
aan de gestelde duurzaamheidseisen (jaar 2030).
Rede voor ons om een aantekening te maken of de op de lijst voorkomende
benoemde monumenten er wel allemaal op moeten blijven staan. Zeker als dit een
ontwikkeling in de weg gaat staan van een dorp en haar culturele activiteiten,
wonen en duurzaamheidseisen
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5 Gestelde kaders van het onderzoek
Voorschoten kent een veelvoud aan vraagstukken. Deze hebben allemaal schijnbaar niets met elkaar
te maken, maar zijn er raakvlakken, wanneer keuzes gemaakt moeten worden. Het gaat met name
om de leefbaarheid van Voorschoten met een actief cultureel en bruisend centrum dat past bij
Voorschoten.
Onze bevindingen en onze resultaten zijn opgenomen in dit document, refererend aan de diverse
aspecten en vraagstukken gerelateerd aan de behoefte, c.q. de wensen van al die partijen. Met als
enige doel: het komen tot een generieke oplossing/besluitvorming voor de Voorschotenaren,
gebaseerd op een duurzame oplossing voor de lange termijn.
Hoewel op 10 december 2020 een raadsbesluit genomen is
om te kiezen voor de bibliotheek als locatie zijn er gerede
twijfels of dit voldoende antwoord geeft aan de behoeften en
het belang van de dorpsbewoners. Wethouder Cramwinckel
heeft weliswaar aangegeven dat burgerinitiatieven altijd
welkom zijn, maar dan vanuit een private invulling. En dat is
wat hiermee gebeurd.
Kortom, een notitie met als uitgangspunt de belangen van de
dorpsbewoners van Voorschoten. De eerste stap is dus een
toekomstbeeld neerleggen met als uitgangspunt een
dorpscentrum met een culturele, bruisende en attractieve
uitstraling waar de dorpsbewoners graag komen.
De tweede stap is het aandragen van oplossingen die, mede
vanuit het verduurzamen van gebouwen en een meerjarig
effect op onder meer de financiering.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn vooral:
Ø Cultuur: muziek, toneel en andere recreatieve groepsactiviteiten
Ø Bibliotheek
Ø Filmtheater
Ø Een centrum met winkels/Retail en Horeca, die een bruisende sfeer in het dorp
Ø De ruimtebehoefte vanuit het gemeentehuis (mede als gevolg van de ontvlechting van het
samenwerkingsverband met Wassenaar)
Ø Het monumentenbeleid
Ø Wonen, mede on relatie tot behoud van groenvoorzieningen
Ø Multiculturele Accommodatie
Ø Inzicht in kosten en /opbrengsten vanuit een breed perspectief
Niet:
Een toekomstgericht beeld dat vanuit één politieke richting omdat ons onderzoek gericht is vanuit
het belang van het dorp in zij algemeenheid.
Wel
Een toekomstgericht beeld vanuit het algemeen belang van de bewoners van Voorschoten waarvoor
zij gemeentelijke belastingen betalen.
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6 Aanleiding voor een burgerinitiatief
In december 2020 is in de Gemeenteraad van Voorschoten het besluit genomen tot het ontwikkelen
van de huidige Bibliotheek tot de locatie van een nieuwe Cultureel centrum van Voorschoten (zie
bijlage 1).
Hiervoor is vooralsnog een bedrag gemoeid van naar zeggen € 4.282.000,--. Bij dit besluit is niet
afgevraagd wat de Voorschotenaren willen. Ook niet hoe dit past in de centrumvisie van het college,
want de centrumvisie is pas vastgesteld na het besluit rondom de locatie van een nieuw cultureel
Centum. Ook is niet of onvoldoende vanuit een breed kader nagedacht over het voor de hand liggend
alternatief van nieuwbouw op de Kruispuntlocatie. Door een nieuwbouwplan in het dorpscentrum
niet te onderzoeken en financieel uit te werken, mist het genomen besluit draagvlak en een solide
financiële onderbouwing. Een besluit, waarbij alleen gekeken is naar de bouwkosten zonder te kijken
naar andere (financieel) te bereiken voordelen.
Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar de te verwachten overlast in de Nassau-woonwijk. Ook is
niet breder gedacht en daardoor niet in het besluit meegenomen in welke mate het besluit past in
het huisvestingsbeleid (wonen) en het economisch versterken van het dorpscentrum met het kernwinkelgebied en Horeca.
Dit besluit doet te kort aan de invulling van het belang van Voorschoten en het belang van vele
culturele groeperingen. Immers, alleen de bibliotheek wordt ondersteund met een aanzienlijk
bedrag. Mogelijk wordt het Voorschotens filmtheater hier nog bij ondergebracht.
De vele andere culturele activiteiten moeten maar een eigen oplossing voor hun
huisvestingsbehoefte zien te vinden met de kans noodgedwongen te verdwijnen uit Voorschoten.
Gerede twijfels dus aan dit besluit. Het lijkt op een ad-hoc genomen besluit, zonder
het vanuit een breder perspectief te beoordelen en een helder toekomstbeeld van
het dorpscentrum.
Het beleid van de Gemeente Voorschoten is verwoord in prachtige documenten.
Daarbij is helaas onvoldoende gekeken naar het brede perspectief waar Voorschoten
voor staat.

Kortom een zeer gemankeerd besluit dat in het kort de volgende onderwerpen/zaken betreft:
a)

Belang van de inwoner/belastingbetaler
De Voorschotenaar (= de kiezer die voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 weer naar de
stembus gaat) is gemiddeld hoog opgeleid, heeft daarmee een bovengemiddeld inkomen.
Hij/zij heeft behoefte aan en verwacht een hoog en divers cultureel aanbod waarvoor
hij/zij bereid is daarvoor hoge(re) gemeentelijke belastingen te betalen. Dat geldt ook voor
de aan de British School gerelateerde expat community in Voorschoten
Terwijl de gemeentelijke belastingen in Voorschoten tot de hoogste van Nederland
behoren, wordt met dit besluit het huidige culturele aanbod afgebroken. Misschien dat er
in de bibliotheek nog een klein filmtheater kan worden gerealiseerd, maar voor de huidige
podiumkunsten als de vele soorten concerten en theater is geen plaats meer geregeld
vanuit de Gemeente. Het huidige cultureel centrum wordt gesloten en daar komt niets
voor in de plaats, behoudens wellicht een klein filmtheater.
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b)

Cultuurbeleid
In aanvulling op voorgaand punt geeft het deskundige
rapport van Blaauwberg aan dat bij de keuze voor de
bibliotheek locatie er geen invulling wordt gegeven aan
de belangen voor een locatie voor de vele
cultuurgroepen. Behoudens eventueel dan het
filmtheater.
Hierdoor ontstaat een onterechte en onevenwichtige situatie tussen de financiële
ondersteuning voor locaties voor diverse sportactiviteiten enerzijds en de grote groep van
liefhebbers en beoefenaars van culturele uitingen als muziek, toneel, etc.,
Een ontmoetingsplek voor cultuurgroepen verstrekt spontane nieuwe initiatieven in
samenwerking en uitvoeringen. Ook voor de bibliotheek heeft het grote voordelen voor
haar activiteiten wanneer bezoekers voor andersoortige activiteiten zich in de directe
omgeving van de bibliotheek bevinden.

c)

Gemis van een totaalbeeld toekomstig Voorschoten (helicopterview
Na de besluitvorming van een nieuw Multifunctionele accommodatie wordt pas achteraf
een totaalbeeld neergelegd in de centrumvisie. (Geldt in feite voor de cultuurnota die in
2021 nog vastgesteld moet worden).
Het kan en mag niet zo zijn dat eerst een ad hoc besluit genomen wordt door de
Gemeente en daarna alsnog met een visie over het dorpscentrum te komen.
Voor een juist procesgang: “stel eerst de centrumvisie vast en neem dan een besluit over
een Cultuur Centrum dat in die visie past”.
Het lijkt erop dat de Gemeente Voorschoten zich geen helder beeld kan verschaffen van
wat men wil accommoderen, zoals op het gebied van huisvesting en het inrichten en
samenbrengen van activiteiten op het gebied van cultuur in een cultuurgebouw.
Niet zelden wordt geaccommodeerd naar wat de Gemeente denkt te kunnen betalen,
waarbij te weinig gekeken wordt naar het dienen van het daadwerkelijke invullen van het
gewenste belang van de ingezetenen van het dorp

Coalitieakkoord 2018-2022
“Een sterk centrum is de
motor van een bruisend en
vitaal Voorschoten”.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is overduidelijk het
standpunt van het college opgenomen waar zij
invulling aan willen geven, namelijk
“Een sterk centrum is de motor van een bruisend en vitaal
Voorschoten”.
De uitgelezen kans voor het college hier invulling aan
te geven laat het college liggen door niet te kiezen
voor het versterken van het dorpscentrum met een
Multifunctionele accommodatie als publiekstrekker ! ! !

Des te onbegrijpelijker is daarom het voorstel van het College voor Multifunctionele
accommodatie op een locatie die buiten het dorpscentrum ligt aan de overzijde van de
drukke verkeerstraverse N447, de Koningin Julianalaan.
d)

Versterking van een bruisend en attractief Centrum van Voorschoten
De in de besluitvorming voor een Multifunctionele accommodatie opgenomen stelling
dat de huidige bibliotheeklocatie aansluit bij het dorpscentrum is onjuist en wordt niet
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alleen bevestigd vanuit het voorgaand punt (c).
Jaarlijkse grote evenementen als het Weekend van Voorschoten met de Cultuurmarkt,
Jazz Culinair, Koningsdag en Paardenmarkt hebben hun zwaartepunt in het
dorpscentrum. Culturele activiteiten, Horeca en winkelend publiek versterken elkaar tot
een bruisend dorpscentrum.
Weinig Voorschotenaren begrijpen het Raadsbesluit om te kiezen voor een gerenoveerde
bibliotheek met beperkte culturele activiteiten buíten het dorpscentrum aan de andere
kant van de drukke verkeerstraverse N447 die Voorschoten doorsnijdt en dat
“aansluitend bij het dorpscentrum” te noemen.
Wel begrijpen de Voorschotenaren dat een direct in het dorpscentrum gelegen locatie.
e)

Financieel
De voor de hand liggende optie van nieuwbouw van een Multifunctionele accommodatie
in het dorpscentrum (locatie Het Kruispunt) is nimmer volledig ter tafel gekomen en
doorgerekend, Het is financieel juist heel interessant.
Voorschoten kent veel mooie monumenten die zeker behouden moeten blijven. Een
groot deel van het dorpscentrum is daarom terecht tot Beschermd Dorpsgezicht
verklaard. Maar de entrees van het dorpscentrum vallen daar nu juist buiten.
De nieuwbouw van het Deltaplein als zuidentree en het nieuwbouwcomplex met AH aan
de noord-entree schreeuwen om afgerond te
worden met nieuwbouw op de Kruispunt
locatie. De architectuur van het kerkgebouw is
geenszins monumentaal, maar door de
gemeentelijke monument verklaring staat een
eerlijke exploitatie berekening voor een
Multifunctionele accommodatie aldaar in de weg.
Waar omliggende gemeenten dit soort in Nederland veel voorkomende kerkgebouwen
slopen, stelt Voorschoten niet eens de vraag of sloop en nieuwbouw niet wenselijk is.

f)

Duurzaamheidbeleid/financieel
Het uitspreken van een beleid over duurzaamheid van gebouwen en energietransitie
(klimaatdoelstellingen) roept op tot het actief realiseren van die doelen, zeker op
Gemeentelijk niveau.
Wederom verwijzend naar het coalitieakkoord 2018-2022 met als titel “Duurzaam
vooruitstrevend” is het omstreden besluit precies het tegenovergestelde.
Een cruciaal uitgangspunt in het BBN rapport “ontwikkelingsstrategie accommodaties”
van 20 maart 2020 gaat over de duurzaamheid van gemeentelijke accommodaties:
“Energieneutraal in 2050 reactief”,
Dat wil zeggen dat energie maatregelen pas daadwerkelijk ter hand genomen worden
indien die verplicht worden en anders zo dicht mogelijk tegen het jaar 2050 aan.
Met nieuwbouw wordt direct aan alle duurzaamheidseisen voldaan. Een streven waar
het college alleen met de mond belijdt dat ook zelf na te willen streven. En toch schuift
dit raadsbesluit het duurzaam maken van de bibliotheek zover mogelijk door naar de
toekomst.
Een slecht voorbeeld van het gemeentebestuur voor haar inwoners en grote financiële
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lasten in de toekomst bovenop de huidige te verwachten investering van €4,5 miljoen om
het gebouw op een later moment als nog volledig duurzaam te maken.
g)

Overlast in de woonwijk: Nassauwijk
De keuze voor een Multifunctionele accommodatie in een woonwijk heeft consequenties
voor met name:
1) parkeertoename
2) geluidstoename
ad 1) parkeertoename
Uitgegaan wordt van het parkeren in de parkeergarage met een uitgang aan de
Schoolstraat in het dorpscentrum, gelegen aan de andere kant van de drukke
doorgaande weg N447 (Koningin Julianalaan). Vanuit het menselijk gedrag gaat eerst
geprobeerd wordt zo dichtbij mogelijk te parkeren bij de plaats waar iemand moet zijn.
De huidige bibliotheek staat midden in een woonwijk. De activiteiten gaan uitgebreid
worden, mede door de nieuwe (wettelijke) eisen waar een moderne bibliotheek invulling
aan moet geven
.
Een onderzoek naar te verwachten
verkeersstromen en parkeerdruk ten
gevolge van de uitbreiding van de functie
van de bibliotheek heeft het college
achterwege gelaten en ook niet
meegenomen in de besluitvorming van
een Multifunctionele accommodatie in
deze wijk. Het college gaat ervan uit dat de
parkeergarage met de uitgang aan de
Schoolstraat gelegen aan de andere kant
van de drukke verkeerstraverse wel
gebruikt gaat worden. Dat is wensdenken
in plaats van eerst een gedegen
onderzoek.
Gevreesd moet worden voor parkeeroverlast in de Nassauwijk. Niet alleen overdag, maar
ook in de avonduren.
ad 2) geluidstoename
De mate van de beleving van een rustige omgeving in een woonwijk als de Nassauwijk is
mede afhankelijk van de geluiden ontstaan vanuit een gebouw en verkeersbewegingen.
- Gebouw
Bij de realisatie van een gebouw voor meerdere activiteiten, waaronder
filmtheatervoorstellingen, is een gedegen uitgevoerde isolerende uitvoering
van het gebouw van het grootste belang. Als dit niet goed uitgevoerd wordt is
er sprake van extra ongewenste geluidstoename in een woonwijk
- Verkeersbewegingen
Extra bewegingen van mensen, zowel van als naar een gebouw als een
Multifunctionele accommodatie is in alle realistisch denken te verwachten.
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Het zijn zowel geluiden van de bezoekers zelf, maar ook veroorzaakr door
voertuigbewegingen (Brommers en auto’s).
Kortom,
Geluidsoverlast in de directie omgeving voor de bewoners in een woonwijk, als de
Nassauwijk, zijn voorzienbaar. En uiteindelijk achteraf moeilijk en naar verwachting erg
duur op te lossen vraagstuk.
h)

Huisvestingsbeleid
De behoefte aan betaalbare woningen is groot. Ook in Voorschoten is een grote behoefte
aan woningen, zowel voor jongeren als senioren. Bij het plan van het college wordt hier
volledig aan voorbijgegaan. Voor het invulling geven hieraan zijn zeker mogelijkheden en
mee te nemen in meer doordachte plannen.
De realisatie van een Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie biedt grote
mogelijkheden om antwoord te geven op de woningbehoefte in Voorschoten:
- de realisatie van woningen boven de Multifunctionele accommodatie op de
Kruispuntlocatie
- realisatie van woningen op de locatie van de huidige bibliotheek mits hier een
sloopvergunning wordt afgegeven. Hiermee blijft de Nassauwijk in zijn
hoedanigheid van woonwijk
- realisatie van woningen op de locatie van het huidige cultureel Centrum.
Ook hiermee blijft de Nassauwijk op die plaats in zijn hoedanigheid van
woonwijk bestaan.

i)

Monumentenbeleid Voorschoten
Voorschoten is als “Parel aan de Vliet” rijkelijk
bedeeld met monumentale panden. Het kent niet
minder dan 54 rijksmonumenten als Kasteel
Duivenvoorde, de Laurentiuskerk, de toren van de
Dorpskerk en talloze historische boerderijen,
landhuizen en monumentale panden. Voorschoten
zelf doet daar nog een forse schep bovenop met ca
100 gemeentemonumenten, waaronder niet
minder dan vier kerkgebouwen, vele
woningcomplexen, buitenplaatsen en andere
monumentale panden.
Zuinig zijn op wat oude generaties ons hebben
nagelaten is één ding, maar vrijwel alles met een
historie in stand te willen houden is niet alleen
onbetaalbaar, maar kan ook het werken aan een
vitaal en bruisend dorp in de weg staan, evenals
een effectief huisvestingsbeleid.
De Gemeente heeft het kerkgebouw Het Kruispunt
als monumentaal gebouw bestempeld. Extern
onderzoek geeft aan dat het kerkgebouw op de
Kruispuntlocatie verre van bijzonder is. Noch
historisch, noch qua architectuur. Het gebouw is
moeilijk toepasbaar te maken voor andere
bestemming. Daarnaast is het gebouw moeilijk of.
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niet duurzaam te maken op basis van de huidige duurzaamheidseisen Verwijder de
Kruispuntkerk en realiseer een nieuw gebouw voor een Multifunctionele accommodatie
met appartementen er boven. Een gebouw dat volledig voldoet aan de
duurzaamheidseisen van 2050. Bij voorkeur met eigen energie opwekkende
voorzieningen vanuit de aspecten van energietransitie.
De Gemeente vult hiermee niet alleen de realisatie van haar visie uit, maar geeft ook
invulling van haar voorbeeldfunctie op dit onderwerp.
Voor een verdere verdieping hiervan en de energietransitie wordt verwezen naar het
hoofdstuk Monumentenbeleid en Energie transitie.
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7 Doel burgerinitiatief
De kerndoelstelling:
Vanuit het belang van de bewoners in het dorp Voorschoten en het dienen van de belangen van de
ondernemers in de Horeca en de Retail, willen wij meedenken met de Gemeente.
Een Multifunctionele accommodatie direct gelegen in het dorpscentrum is immers een
publiekstrekker voor een dorpscentrum in zijn totaliteit, dus ook voor de Horeca en de Retail:
Door deze publiekstrekkersrol van de bezoekers/deelnemers van de Multifunctionele accommodatie
vindt een verhoogde interactie plaats tussen de Horeca, de Retail enerzijds en de Multifunctionele
accommodatie anderzijds.
Ø Overdag: mensen lopen bij elkaar binnen. Een eerste bezoek aan de Retail en/of,
Horecagelegenheid en/of aan de Multifunctionele accommodatie draagt er toe bij dat mensen
toch ook even langs gaan bij een van de andere partijen. Hiermee is de cirkel rond in de invulling
van het belang van allen.
Ø Avond: Bovenstaande geldt in de avond alleen als er sprake is van een koopavond. Des te meer
voor de combinatie van Multifunctionele accommodatie (met avondvoorstellingen) en de
Horeca, die samen kunnen zorgen voor de beleving van een avondje uit.
Een benadering waarin individuele politieke uitgangspunten niet overwegend zijn, maar juist gericht
op het samen optrekken in een toekomstvisie hoe het dorp er de komende tijd uit moet zien.
Neem op basis daarvan besluiten en beoordeel op de weg daar naar toe of elke tussenstap
voldoende past in de realisatie van dat eindbeeld.
Dat betekent ook de juiste aandacht voor de cultuur en andere activiteiten. Waarbij meegenomen de
optimale invulling van aspecten zoals verwoord in het voorgaande hoofdstuk “Aanleiding voor een
burgerinitiatief”
Alle politieke partijen geven in meer en mindere mate aan dat de onderwerpen cultuur, sport en
andere activiteiten van belang zijn. Laten de politieke partijen binnen de gemeenteraad met elkaar
samen werken voor de invulling en realisatie van al deze aspecten. Neem vanuit het bredere
perspectief besluiten voor de realisatie van de juiste locatie voor een Multifunctionele
accommodatie voor de cultuur in de brede zin van het woord. Een locatie dat wel aansluit op het
eindbeeld van de inrichting van Voorschoten zo die voorgestaan wordt door ons burgerinitiatief en
daarmee het belang van de Voorschotenaren.
Bij ons eindbeeld (totaalplan) van de inrichting van Voorschoten zijn de navolgende
“ inrichtingslocaties” meegenomen:
Ø Bibliotheek
Ø Huidig cultureel Centrum
Ø Kruispunt
Ø Churchillplein
Niet
Het doel is niet om de deskundige rapporten, al dan niet in opdracht van de Gemeente Voorschoten
uitgevoerd, ter discussie te stellen.
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Wel
De hierin opgenomen uitgangspunten en conclusies uit deze rapporten zijn meegenomen bij het
uitwerken van een oplossing(srichting) voor een bruisend, cultureel en attractief dorpscentrum. Met
ook onze aandacht voor de invulling van een actieve inspanning tot stappen in duurzaamheid en
duurzaam wonen voor jongeren en ouderen.
Onderzoeksrapporten en beleidsvisies zijn er in overschot. Het actief nemen en daadwerkelijk
verantwoordelijk invulling geven van al deze visie is de belangrijke taak van de Gemeente(raad),, als
ook het enthousiasmeren tot de realisatie hiervan die nu opgepakt moet worden. Met als centraal
uitgangspunt de samenhang van de gemeenschappelijke belangen van de voorschotenaren.
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8 Beoogd effect
De voorstellen in deze notitie zijn gedaan vanuit een brede kijk op een toekomstig
Voorschoten. Namelijk een dorp met een bruisend, attractief en op duurzaamheid gericht
dorpscentrum en daarmee het belang dient van bewoners, Horeca en Retail . Een realistisch
beeld waar een ieder zich goed in kan vinden met een groot draagvlak.
Conform het motto “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” willen wij dat de
Gemeenteraad komt tot een her-besluit van hun in december 2020 genomen
gemeenteraadbesluit voor een Multifunctionele accommodatie in het huidige pand van de
bibliotheek. Dit besluit vindt geen aansluiting bij de behoeften van de burgers en
ondernemers van Voorschoten.
Wij willen:
Een herzien gemeenteraadsbesluit met de keuze voor een volledige nieuwbouw
Multifunctionele accommodatie op de locatie van de Kruispuntkerk met verwijdering
van de kerk.
Door:

De eigenaar/ontwikkelaar van de Kruispuntlocatie de gelegenheid te geven om
binnen de bovenstaande kaders alsnog binnen enkele maanden met een haalbaar
plan te komen op de Kruispuntlocatie, zonder dat daardoor extra vertraging ontstaat.
Vervolgens:
Kan de Raad op dat moment een weloverwogen keuze maken met een realistisch en
haalbaar alternatief ten opzichte van het voorliggende renovatieplan van de
bibliotheek.
Deze keuze te doen
Op grond van de in deze notitie opgenomen grote voordelen en daarmee invulling te
geven aan behoefte en wensen van alle belastingbetalende ingezeten van voorschoten
op zowel het gebied van:
o Cultuur
o Economie
o Duurzaamheid
o Sociale omgeving, wonen en leefbaarheid
o Energietransitie en klimaataspecten
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9 Visie
Inleiding:
Voorschoten staat op het gebied van cultuurinrichting aan de vooravond van grote beslissingen.
Het voorzieningenniveau in Voorschoten daalt steeds verder. Desondanks blijven de financiële lasten
voor bewoners van Voorschoten onverkort zeer hoog.
Ø Het zwembad wordt uit gefaseerd.
Ø Het huidige Cultureel Centrum gaat om diverse redenen verdwijnen. De huidige
cultuuractiviteiten vinden op diverse plaatsen plaats. De behoefte aan een totaaloplossing voor
alle cultuur gerelateerde groepen is aan de orde.
Ø De huidige panden waarin diverse culturele activiteiten nu plaatsvinden, moeten grondig
aangepast worden om te kunnen voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen.
Het is van belang om een vanuit een breed kader (helicopterview) keuzen te maken voor de
inrichting van Voorschoten tot een duurzaam “ bruisend en attractief cultureel Voorschoten” voor
alle culturele groeperingen en daarmee voor alle voorschotenaren die daar gebruik van willen en
kunnen maken.
Het ontstaan van een leemte voor het geven van uitvoeringen door culturele groepen als gevolg van
het wegvallen van het huidige Cultureel centrum is een verarming voor de cultuur in Voorschoten.
Een Multifunctionele accommodatie in het dorpscentrum is voor Voorschoten daarom van groot
belang. Noodzakelijk tot behoud van een duurzaam, bruisend en attractief cultureel dorp.
Een “bruisend en attractief cultureel Voorschoten” heeft ook samenhang met de Horeca en het
winkelcentrum. Daarom is het van belang dat deze ook fysiek bezien zo centraal mogelijk bij elkaar
gehuisvest zijn, zodat ook de samenhang met dagen als “Het weekend van Voorschoten” met haar
cultuurmarkt”, Jazz culinair en de viering van koningsdag en paardenmarkt heel dicht bij elkaar liggen
om de centrumfunctie optimaal te kunnen benutten.
Een enorme kans ligt voor handen om dat te realiseren en wel op het te ontwikkelen terrein van de
huidige Kruispuntkerk locatie.
Er zijn diverse goede en deskundige onderzoeken gedaan. Daaruit blijken grote voordelen naar voren
te komen voor de keuze van de Kruispunt locatie. Een Multifunctionele accommodatie waarin alle
culturele organisaties, naast die van de bibliotheek en het filmtheater, hun plaats in krijgen. In
beginsel denkt ook de bibliotheek constructief over het samen gebruiken van een
gemeenschappelijke ruimte. (zie bijlage 2)
Een Multifunctionele accommodatie direct gelegen in het centrum heeft een sterke culturele functie
binnen Voorschoten. Uit studies en praktijkervaringen in andere gemeenten blijkt dat een centrale
ligging met een breed aanbod van uitvoeringen in de directe omgeving, in combinatie met ruime
parkeermogelijkheden, de bezoekersaantallen van de betrokken instanties stijgen.
Een optimale afstemming op de cultuurliefhebbers in de gemeente, ook aan de expats, dragen ertoe
bij dat een duurzaam gebouwd Multifunctionele accommodatie een belangrijke bijdrage blijft
leveren aan Voorschoten als aantrekkelijk dorp om te wonen. Voor jong en oud.
Een plaats waar diverse instanties elkaar kunnen verrijken door samenwerking en nieuwe initiatieven
te ontwikkelen.
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Onze visie:
Onze maatschappij individualiseert snel. Gedreven door de invloed van een snel digitaliserend
maatschappelijk landschap zijn mensen steeds meer verbonden, maar in toenemende mate fysiek op
afstand. Er is sprake van een paradox: Het aantal afstandelijke contacten neemt sterk toe, maar het
feitelijke contact tussen mensen reduceert sterk.
Dit kan leiden tot schraler sociaal gedrag, vereenzaming en een gebrek aan coherentie in de
samenleving. Zeker in Voorschoten, met een relatief oude gemeenschap, is dit een reëel en wellicht
ongewenst toekomstbeeld. Het is een opdracht voor de gemeenschap en haar bestuurders om dit te
voorkomen. Voorschoten moet immers ook voor de jongere generatie een aantrekkelijk dorp zijn en
blijven.
Diverse groeperingen als de bibliotheek, het filmtheater, de grote groep bij de cultuurfabriek
aangesloten groepen (muziek, zang en toneel), het Voorschotens museum, de organisatie van “het
weekend van Voorschoten”, de Oranjevereniging spelen een centrale rol in het Voorschotense
cultureel- en maatschappelijk leven. Zij hebben een locatie nodig om dat onderdak biedt voor
amateurgezelschappen, balletuitvoeringen, groep 8 voorstellingen, dansvoorstellingen en musical
uitvoeringen op amateurniveau. Daarnaast biedt het onderdak voor professionele
theatervoorstellingen en aan overige verenigingen.

Bibliotheek

Bij nieuwbouw van een multiculturele accommodatie kan de bibliotheek direct ingericht worden die
voldoet aan de modernste eisen voldoen en een goede invulling geven aan de haar opgedragen
taken en te voldoen aan de eisen vanuit de wetgeving.
Zij kunnen bij nieuwbouw in een keer over naar de nieuwe locatie, zodat
zij niet een periode hoeven te werken in een omgeving van
verbouwingsactiviteiten.
Onlangs heeft ook het gemeentebestuur van Amsterdam een belangrijk besluit genomen tot
het bouwen van een nieuw gebouw dat naast een openbare bibliotheek ook ruimte biedt
voor diverse culturele, maatschappelijke en onderwijsorganisaties, een buurtkamer en een
fietsenstalling.
Zij geven aan dat het een ongelooflijk belangrijk knooppunt wordt voor ondernemers en alle
burgers aldaar. (zie bijlage).
Een mooi voorbeeld om lering uit te trekken.
Voor de bibliotheek in Voorschoten biedt een goede ligging en inpassing in een meer centrale plaats
in het dorpscentrum grote kansen voor verdere ontplooiing en samenwerking met andere
activiteiten in haar nabijheid.

Filmtheater, theater, concerten:

Een grote groep vrijwilligers van diverse organisaties en verenigingen verzorgt een gevarieerd
programma op het gebied van theater, met voorstellingen en concerten van goede kwaliteit, gericht
op een zo breed mogelijk publiek met belangstelling voor cultuur.
Met een intieme sfeer biedt een Multifunctionele accommodatie een unieke positie als geliefd
podium voor de diverse instanties. Ook schoolvoorstellingen en amateuruitvoeringen kunnen deel
uitmaken van het aanbod.
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Met alle activiteiten binnen een Multifunctionele accommodatie en
haar directie omgeving zal naar verwachting het aantal bezoekers
zeker toenemen, mede als gevolg van gezamenlijke optredens en
het zijn van een culturele ontmoetingsplaats van en voor iedereen.
Het bevorderen van plaatselijke initiatieven op het gebied van kunst en cultuur is een belangrijke
verantwoordelijk van de bestuurders van de Gemeente Voorschoten. Een gezonde exploitatie is van
belang in de brede zin van het woord. Dat betekent, dat bij besluitvorming voor een goede locatie
van een Multiculturele accommodatie niet alleen gekeken wordt naar de stichtingskosten (kosten
van nieuwbouw), maar ook naar de besparingen en de niet of niet (meer) te hoeven maken kosten,
zoals het duurzaam maken van oudere gebouwen dat erg kostbaar is. Daarnaast ook de
mogelijkheden (kansen) hierbij meenemen, zoals het realiseren van meer betaalbare
woningen/appartementen voor jongeren en ouderen.
Uitgangspunt blijft het faciliteren van zoveel mogelijk plaatselijke activiteiten. Bij het efficiënt op peil
houden van de voorzieningen in het gebouw zijn duurzaamheid en digitalisering belangrijke aspecten
om mee te nemen in de doorrekeningen.
Het filmtheater is dit jaar al 75 jaar een bekend fenomeen dat met een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers in staat is gebleken met films invulling te geven aan de wensen van de Voorschotenaren.
Ook zij verdienen een goede ambiance om ook in de toekomst hier invulling aan te blijven geven.

Horeca:

Het dorpscentrum blijft de aangewezen plek voor horecabeleving. Niet alleen een werk- en
ontmoetingsplek, maar ook een gelegenheid voor ontspanning en het beleven van een avondje uit
met een gezamenlijke maaltijd of drankje
De Horeca speelt daarbij eveneens een belangrijke rol bij het ondersteunen van voorstellingen in een
nabij gelegen Multiculturele accommodatie
De Horeca in Voorschoten kent al een prima
kwaliteitsniveau om maaltijden aan te
bieden. Bezoekers van de Multifunctionele
accommodatie kunnen voorafgaand of
aansluitend van een voorstellen gebruik
maken van de uitgaansgelegenheden in het
dorp voor een hapje of een drankje (de cocreatie van de uitgaansbeleving) .
Dit betekent dat, naast het belang van de
bewoners van Voorschoten ook de belangen
meegenomen worden van de ondernemers
in de Horeca en de Retail
Een Multifunctionele accommodatie direct gelegen in het dorpscentrum is een publiekstrekker voor
een dorpscentrum en dient in zijn totaliteit het bruisende en attractieve dorpskarakter voor
bewoners, bedrijven Horeca en Retail.
Mede door deze publiekstrekkersrol van de bezoekers/deelnemers van de Multifunctionele
accommodatie vindt ook een verhoogde onderlinge interactie plaats tussen de Horeca, de Retail en
de Multifunctionele accommodatie.
Ø Overdag: mensen lopen bij elkaar binnen. Een eerste bezoek aan de Retail, Horecagelegenheid of
aan de Multifunctionele accommodatie draagt ertoe bij dat mensen ook even langs gaan bij een
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van de anderen. Hiermee wordt de cirkel rond in de invulling van het belang van alle partijen.
Ø Avond: Bovenstaande geldt in de avond ook als er sprake is van een koopavond. Des te meer
voor de combinatie van Multifunctionele accommodatie en de Horeca, die samen kunnen zorgen
voor de beleving van een avondje uit zijn.
Randvoorwaarde is een zeer nabij de horecagelegenheden gelegen Multifunctionele accommodatie.

Retail

Zonder een goed renderend winkelbestand zal nooit een bruisend en attractief dorpscentrum
ontstaan. Voor winkeliers is het van belang dat er een goede samenhang is tussen de diverse
activiteiten in het dorpscentrum. Het dorpscentrum moet aantrekkelijk zijn voor winkelend publiek.
Dat begint bij veel bij elkaar liggende – te belopen – accommodaties.
Het is een kwestie van het laten ontstaan
van een interactie tussen Retail, Horeca en
culturele activiteiten, zoals mensen tussen
het winkelen door gebruik willen maken van
Horeca voorzieningen en visa versa.
Uiteraard in combinatie van goede
parkeervoorzieningen voor de bezoekers op
loopafstand van het dorpscentrum.
Ga de samenstelling van het winkelaanbod
in het dorpscentrum niet willen evenaren
met die in Leidschendam.
Winkelen in Voorschoten moet een dorpsbeleving zijn met goede renderende winkels die
het winkelen juist in Voorschoten leuk maken.

Aandachtspunten voor de komende jaren
-

Het theaterbezoek van de jeugd eist extra aandacht; ouders nemen op een steeds later tijdstip
het besluit om naar een voorstelling te komen. De schoolvoorstellingen moeten verzorgd zijn en
een belangrijke bijdrage leveren aan het vertrouwd maken van kinderen met het theater. Dat
begint al bij het houden van de musicals van de groepen 8 van de basisscholen in een heuse
theateromgeving.

-

Met een goede parkeergelegenheid raken ook mensen uit de omliggende gemeenten
geïnteresseerd voor een bezoek aan Voorschoten. De huidige in de nabijheid gelegen
parkeergarages, Albert Hein en Schoolstraat (Deltaplein), met de toegangsdeur in de
Schoolstraat, bieden veel kansen. Zeker in de avonduren is de parkeercapaciteit namelijk erg
onbenut.
Bekend maakt bemint, hetgeen geldt voor de mix aan bedrijven en culturele activiteiten in het
dorpscentrum van Voorschoten.
(De realisatie van de ontwikkeling van het Churchillplein met een ondergrondse parkeergarage
draagt hier zeker aanvullend aan bij)

-

Meer verantwoordelijkheden voor de zorg zijn de afgelopen jaren terecht gekomen bij de
gemeentelijke overheid, bijvoorbeeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Activiteiten in de buurt spelen een belangrijke rol bij het invullen van die verantwoordelijkheid.
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Een centraal gelegen Multifunctionele accommodatie biedt kansen om jongeren hier activiteiten
te laten ondernemen in plaats van ergens in het dorp te “hangen” en overlast bezorgen.

Beheer:

Bij het beheer van het gebouw blijft de nadruk liggen op het aanbieden van goede zaalruimte tegen
een zeer aantrekkelijke prijs voor alle mogelijke activiteiten van verenigingen en andere organisaties
in Voorschoten.
Voorzieningen voor filmtheater, podiumuitvoeringen, als concerten, musicals, theater, enz. zijn
individueel financieel niet haalbaar zijn. Een intensief met elkaar gedeelde Multifunctionele
accommodatie, met aan de moderne tijd aangepaste bibliotheek, is wel degelijk betaalbaar. Dat is
mogelijk door het gebruik van een Multiculturele accommodatie gezamenlijk op een efficiënte wijze
te delen met alle huidige en toekomstige culturele verenigingen en instellingen.
Een Multifunctionele accommodatie is voor het verenigingsleven een belangrijke pijler voor hun
bestaansrecht. Vanwege dit belang is een gemeenschappelijk beheer van Gemeente en de
belangrijkste “bewoners/vertegenwoordigers” van de Multiculturele accommodatie onontbeerlijk.
De Gemeente heeft een belangrijke opdracht in het bevorderen van plaatselijke initiatieven op het
gebied van verenigingen voor kunst en cultuur. Met als uitgangspunt dat de Gemeente zoveel
mogelijk plaatselijke activiteiten blijft faciliteren. Hieronder valt ook het efficiënt op peil houden van
de voorzieningen in het gebouw, waaronder duurzaamheid en digitalisering.
Samenvattend
Een op de juiste locatie gerealiseerde Multifunctionele accommodatie zal het eigen
karakter van een bruisend en attractief Voorschoten versterken waarmee voorkomen
wordt dat Voorschoten zich op termijn ontwikkeld tot een “slapend” dorp, in plaats
van een dorp waarbinnen nagenoeg geen ruimte meer is voor een bruisende cultuur
in al haar facetten. Een attractief dorp voor ook nieuwe (jonge) bewoners en
bezoekers met aandacht voor het binden van kinderen en hun ouders aan het dorp.
Gelukkig is er ook nog de expat community in Voorschoten. Mensen die hier met hun
gezin voor langere of kortere tijd wonen. Ook deze jonge expat-ouders maken
onderdeel uit van het dorp en dragen bij aan een jongere bevolking).
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10.

Gemeentebeleid in algemeenheid

Ook uit recente onderzoeken, die in opdracht van
de Gemeente Voorschoten zijn uitgevoerd,
komen een aantal relevante aspecten naar voren
die het belang van de realisatie van een
Multifunctionele accommodatie op de
kruispuntlocatie bevestigen c.q. ondersteunen.

•

Een Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie draagt bij aan een aantrekkelijk
woonklimaat in Voorschoten.
Een goed woonklimaat voor jonge gezinnen en hun kinderen wordt mede invulling gegeven
aan het hebben een goede locatie voor schooluitvoeringen, verenigingsleven/activiteiten en
het bezoeken van filmtheater en matineevoorstellingen.

•

Plaatsing van voorzieningen van zorg, cultuur en educatie in elkaars nabijheid of in hetzelfde
gebouw, draagt bij aan menging van publieksgroepen. Een plaats voor samenwerking met
nieuwe uitdagingen.

•

De Kruispunt locatie is een A-locatie. In de nieuwbouw van een Multifunctionele
accommodatie kunnen aansluitend appartementen meegebouwd worden voor jongeren en
senioren Op deze A-locatie in het dorpscentrum hebben de op zichzelf staande wonende
ouderen een korte afstand tot de winkels en kunnen zij eveneens eenvoudig gebruik maken
van de voorzieningen in de Multifunctionele accommodatie.
De behoefte aan woningen voor jonge gezinnen is groot. Realisatie van appartementen zorgt
voor de gewenste doorstroming van ouderen, waardoor gezinswoningen elders in het dorp
vrijkomen. In het latere hoofdstuk “wonen in Voorschoten wordt hier uitgebreider op
ingegaan.

•

Bij het onderbrengen van de huidige bibliotheek in de nieuw te bouwen Multifunctionele
accommodatie ontstaat er tevens ruimte op de huidige bibliotheeklocatie voor woningbouw.

•

Zoals ook al eerder beschreven is een Multifunctionele accommodatie in het dorpscentrum
een publiekstrekker. Het heeft een aantrekkingskracht voor Horeca en Retail in het
dorpscentrum dat van belang is voor een gezonde en levensvatbaardere bedrijfsvoering van
deze bedrijven.
Kortom, een Multifunctionele accommodatie in het dorpscentrum als publiekstrekker creëert
ook banen.

•

Het vertrouwen tussen ondernemers en Gemeente moet versterkt worden. Dat kan door een
daadkrachtig handelen van de Gemeente en het beeld wegnemen van ad-hoc genomen
besluiten die als onvoldoende onderbouwde gezien worden.
De basis om dit te bereiken is eerst een totaalvisie op het grotere plaatje vast te stellen,
gedegen onderzoek te doen naar alle mogelijke opties en dan een besluit te nemen waarvan
iedereen (bewoners, bedrijven en organisatie) de logica kan volgen.

•

Het ruimtelijk instrumentarium – stedenbouw, planning, vergunningen – is en blijft een
belangrijk stuk gereedschap voor het economisch beleid. Dat gereedschap staat beschreven
in de nieuwe Omgevingswet en heeft twee hoofdkenmerken: een logistiek en een
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inhoudelijk kenmerk.
Het logistieke kenmerk is het bundelen van de tientallen vergunning trajecten tot een enkele
omgevingsvergunning. Het inhoudelijke kenmerk beidt de Gemeente de mogelijkheid om de
gebruiker van de ruimte veel meer in “regie” te brengen. De Gemeente kan in theorie alles
bij het oude laten en de bestaande bestemmingsplanpraktijk in een nieuw jasje voortzetten.
De Gemeente heeft de mogelijkheid om vergaand ruimte te scheppen voor initiatieven van
bewoners, ondernemers en investeerders. De wetgeving geeft dus ook de Gemeente
Voorschoten een aantrekkelijke kans voor de transitie van Voorschoten naar een bruisend en
attractief dorpscentrum met een bredere functionaliteit dan alleen wonen. De Gemeente
heeft een regiefunctie door het hebben van een aanmoedigingsplanologie, waarbij mensen
met goede plannen die iets toevoegen aan het dorp, een hartelijk welkom krijgen, zoals dit
burgerinitiatief.
De weging van investerings- en gebruiksplannen voor vastgoed en openbare ruimtes begint
daarom anders. Niet eerst kijken naar bezwaren en draagvlak, maar eerst kijken naar
functietoevoeging en kwaliteit en niet alles bij het oude laten. Met die kanttekening dat bij
pionieren steeds een goede kijk op de passendheid in en waarde voor de omgeving
meegenomen wordt. Oftewel niet het meer hebben van generieke voorschriften, maar van
en programmatische samenhang in de fysieke omgeving.
•

Bij het bouwen van huizen op vrijvallende locaties (bibliotheek en huidig Cultureel Centrum)
en het realiseren van woningen bij bouw van de Multifunctionele accommodatie op de
Kruispuntlocatie komen meer huizen beschikbaar. Hierbij worden “stenen-locaties”
gehandhaafd zonder het opofferen van groenvoorzieningen voor meer woningen in
Voorschoten.
Maar ook ontstaan hierdoor hogere inkomsten, voor de Gemeente, die weer geïnvesteerd
kunnen worden voor gewenste voorzieningen

Samenvattend
Start de weging van investerings- en gebruiksplannen voor vastgoed en openbare
ruimte anders. Niet meer eerst kijken naar bezwaren en draagvlak, maar eerst kijken
naar functietoevoeging en kwaliteit. Vanuit zo’n visie de burger meenemen naar
beleidsvoorstellen en concrete plannen die logisch op elkaar aansluiten en dus goed
uit te leggen zijn.
Met de realisatie van een Multifunctionele accommodatie op de kruispuntlocatie kan
de Gemeente Voorschoten vanuit haar verantwoordelijkheid tevens een belangrijke
bijdrage leveren aan de tegemoetkoming van de heersende woningnood in
Voorschoten zonder groenvoorzieningen op te offeren.
Een hieruit voorkomend verdienmodel heeft een economisch positieve bijdrage als
belangrijk neveneffect. Dit is verder uitgewerkt in het hoofdstuk “Financiële
haalbaarheid”.
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11.

Monumentenbeleid en Energie transitie

Zoals eerder gesteld in dit document is Voorschoten als “Parel aan de Vliet” rijkelijk bedeeld met
monumentale panden. Het kent niet minder dan 54 rijksmonumenten als Kasteel Duivenvoorde, de
Laurentiuskerk, de toren van de Dorpskerk en talloze historische boerderijen, landhuizen en
monumentale panden. De Gemeente Voorschoten zelf doet daar nog een forse schep bovenop met
ca 100 gemeentemonumenten, waaronder niet minder dan vier kerkgebouwen, vele
woningcomplexen, buitenplaatsen en andere monumentale panden.
Laat het duidelijk zijn dat wij voor het behoud van monumenten in Voorschoten zijn. Daarnaast zijn
wij van mening dat er wel gekeken wordt naar het ongebreideld plaatsen van panden op de lijst,
omdat het financieel ook realiseerbaar moet zijn om de panden te onderhouden, mede in relatie tot
het kunnen voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen (jaar 2030).
Vandaar dat wij ook aantekening maken of de op de lijst voorkomende benoemde monumenten er
wel allemaal op moeten blijven staan. Zeker als dit een ontwikkeling in de weg gaat staan van een
dorp en haar culturele activiteiten, wonen en duurzaamheidseisen
Zuinig zijn op wat oude generaties ons hebben nagelaten is één ding, maar vrijwel alles met een
historie in stand te willen behouden is niet alleen onbetaalbaar, maar kan ook het werken aan een
vitaal en bruisend dorp in de weg staan, evenals een effectief huisvestingsbeleid.
De energietransitie brengt hoge financiële lasten met zich mee voor gemeentemonumenten als
kerkgebouwen, buitenplaatsen en woningcomplexen, waarvoor de eigenaren van deze monumentale
gebouwen/locaties financiële ondersteuning door de Gemeente nodig hebben.
Volgens bronnen zijn er in Voorschoten een honderdtal gebouwen/locaties in Voorschoten als
monumentaal bestempeld. Met een gemeentelijk budget van naar verluid € 15.000,-- per jaar
(gemiddeld € 150,-- per gebouw/locatie is dit niet op een verantwoorde wijze te onderhouden.
Geconcludeerd kan worden dat thans deze instandhoudingslasten nog nauwelijks in de
gemeentelijke begroting serieus worden meegenomen Voor het huidige omvangrijke aantal
gemeentemonumenten/complexen zijn vele miljoenen euro’s aan subsidie nodig en moet de
Gemeente zo snel mogelijk beginnen met daarvoor jaarlijks vele tonnen te reserveren.
Kan de gemeente (lees de Voorschotense belastingbetaler) dat financieel aan of moet zij scherpe
keuzes gaan maken welke gemeentemonumenten zij wil behouden en welke eigenlijk van veel
minder belang zijn. Op huisvestingsgebied is de behoefte aan woningbouw evident. Het kerkgebouw
op de Kruispuntlocatie is verre van bijzonder, noch historisch, noch qua architectuur. Zie voor de
nadere toelichting het navolgende hoofdstuk “Kruispuntkerk gemeentelijk monument”.
Waarom dit gebouw niet verwijderen en met nieuwbouw een Multifunctionele accommodatie met
appartementen er bovenop bouwen.
Hetzelfde geldt ook voor het voormalige schoolgebouw waarin nu de bibliotheek is gevestigd. Is dit
gebouw werkelijk zo monumentwaardig, dat op die plek geen betaalbare woningen kunnen worden
gebouwd?
Nieuwbouw dat voldoet aan de duurzaamheidseisen is immers veel goedkoper dan renovatie en
verbouw. Wetende dat renovatie en verbouw van oudere panden een groter risico van financiële
tegenvallers heeft dan nieuwbouw.
Of toch maar huisvesting gaan realiseren in het groen? Een overbekende Stichting in ons dorp heet
“Tot behoud van oud, groen en leefbaar Voorschoten”. Er zit spanning tussen deze drie gebieden:
respect voor het oude, maar een open lucht museum is niet leefbaar en draagt zeker niet bij aan een
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bruisend dorpscentrum, zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen standpunt waar zij
invulling aan willen geven: “Een sterk centrum is de motor van een bruisend en vitaal Voorschoten”.
Soms moet (minder) oud wijken voor nieuw, om niet het groen op te offeren voor noodzakelijke
woningbouw.
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12.

Kruispuntkerk gemeentelijk monument

De Kruispuntkerk.
De Kruispuntkerk is in zijn oorspronkelijke staat
gebouwd in de jaren dertig en heeft
kenmerken van de Amsterdamse school. De
architect van de Kruispuntkerk is Herman
Onvlee.
Deze architect heeft naast villa’s in de tussen
1900 en 1935 naast het Kruispunt nog een
zestal kerken ontworpen.
De Kruispuntkerk is nadien uitgebreid met de
kosterswoning aan de achterzijde en aan de
voorzijde met de Voorhof. Deze maken
daardoor geen deel uit van het oorspronkelijke
kerkgebouw.
In 1937 heeft de orgelbouwer, de firma
Valckx en Van Kouteren te Rotterdam,
opdracht gekregen voor de bouw van het
pneumatisch instrument met 19 sprekende
stemmen
(zie voor de getailleerde samenstelling de
bijlage 4)

Vanuit Rijksoverheid valt de Kruispuntkerk niet onder de vaststelling van een beschermd
dorpsgezicht Voorschoten en is daarmee geen Rijksmonument.
Ter toelichting: Het beschermde dorpsgezicht omvat alleen het gebied op de bijgevoegde kaart
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg tek , nr. 197). De Kruispuntkerk valt dus buiten dit gebied.
Voor de kaart en een nadere beschrijving zie bijlage 5.
In het voorliggende hoofdstuk “Monumentenbeleid en Energie transitie” is aangegeven dat:
Ø bij de toekenning van een locatie als gemeentelijk monumentale locatie ook een daartoe
naar evenredigheid subsidiebedrag toegekend moet worden voor de hieraan verbonden
meerkosten aan onderhoud tot instandhouding van het gebouw/perceel/locatie;
Ø de Kruispuntkerk vanuit de Gemeente op de lijst is geplaatst van gemeentelijk monument;
Ø vanuit de Gemeente onvoldoende ondersteunende financiële middelen beschikbaar zijn voor
de Kruispuntkerk tot het verantwoord in standhouden van dit kerkgebouw.
Samenvattend
De Gemeente Voorschoten is heel royaal is in het toewijzen van de status
gemeentelijk monument, maar heeft als Gemeente nauwelijks geld beschikbaar
gesteld om bij te dragen in het onderhoud.
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De financiële positie van de Gemeente Voorschoten biedt dus geen ruimte. Dat
betekent echter wel dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Ø Niet alleen in het steeds weer uitbreiden van de lijst van gemeentelijke
monumenten.
Ø Wel nagaan of alle die op de lijst voorkomen gebouwen hier nog op kunnen
blijven staan.
Zeker wanneer een gebouw, gezien hun aard en beoordeling van destijds,
verdere ontwikkelingen van een dorp zoals woningbehoefte, culturele
invullingen, infrastructuur en economische ontwikkelingen in de weg staat en
daarmee een bruisend en attractief dorpscentrum in Voorschoten in zijn
behoefte sterk beperkt

De financiële positie van de Gemeente Voorschoten biedt dus geen ruimte. Dat betekent echter wel
dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Ø Niet alleen in het steeds weer uitbreiden van de lijst van gemeentelijke monumenten.
Ø Wel nagaan of alle op de lijst voorkomende gebouwen hier nog op kunnen (moeten) blijven
staan.
Zeker wanneer een gebouw, gezien hun aard en beoordeling van destijds, verdere
ontwikkelingen van een dorp ,zoals woningbehoefte, culturele invullingen, infrastructuur en
economische ontwikkelingen, in de weg staat en daarmee een bruisend en attractief
dorpscentrum in Voorschoten in zijn behoefte sterk beperkt.
Kerken in de regio maken plaats
Het ruimte maken voor andere bestemmingen van locaties waar kerkgebouwen op staan wordt ook
in andere gemeenten toegepast. Voorbeelden hiervan zijn:
Ø Leidschendam-Voorburg
Hier zijn nauwelijks kerken op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst.
Verschillende kerken zijn gesloopt voor onder andere woningbouw.
Ø Voorburg
- De Opgangkerk uit 1910, Laan van Heldenburg, is in 1987 gesloopt.
De oorspronkelijk Gereformeerde Kerk uit 1910 heeft plaats gemaakt voor de
realisatie van woningbouw;
- De Vaste burcht Kerk, Potgieterlaan 1955, is gesloopt en heeft eveneens plaats
gemaakt voor woningbouw;
- De Goede Herderkerk, Beatrixlaan, uit de jaren ’60, is recentelijk gesloopt en heeft
plaatsgemaakt voor woningbouw in de vorm van een appartementen complex;
- De Fonteynkerk, Fonteynenburglaan uit 1958, wordt (op dit moment) verbouwd tot
een appartementen complex. Dit complex komt bovenop de kerk (met als
hoogbouw tot gevolg); Zie www.fonteinkerkvoorburg.nl.;
- De Hoeksteenkerk uit 1956 is gesloopt waar ook woningbouw voor in de plaats
is gekomen.
De gemeente Voorburg is om de voor haar motiverende redenen heel selectief met het
afgeven van een gemeentelijk monumentstatus voor kerkgebouwen en ziet het belang in van
de wens voor meer woningen .
Ø Rotterdam
In Rotterdam Blijdorp is de Statensingelkerk uit 1934 ( Gereformeerde Kerk) gesloopt. Ook
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hier staan nu appartementen.
Dit geldt ook voor 3 andere voormalige Gereformeerde Kerken in Rotterdam.
Het ongeremd toewijzen van ook kerkgebouwen in Voorschoten met de status gemeentelijk
monument is in andere gemeenten niet aan de orde. Naast één kerkgebouw (De Dorpskerk) als
Rijksmonument heeft de gemeente zelf nog vier andere kerkgebouwen op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst.
Mede door de teruggang in het aantal kerkleden zijn de kerkgebouwen niet meer te handhaven. De
niet meer te dragen financiële lasten voor behoud en onderhoud wegen voor kerkelijke organisaties
uiteindelijk zwaarder dan de emotionele keuze voor het kunnen behouden van het kerkgebouw.
Ook een gebouw met de status gemeentelijk monument, dat financieel niet meer te onderhouden is,
zal met de jaren in verval geraken. Een beeld dat voorkomen moet worden. Maar ook voorkomen
kan worden als tijdig ingegrepen wordt en te kiezen voor een nieuwe bestemming aan de hand van
een heldere toekomstvisie. Daarbij rekening houdend met de wensen/eisen van nu.
Zoals de keuze om de huidige Kruispuntlocatie te bestemmen voor een Multiculturele accommodatie
met gewenste woningen/appartementen en die voldoen aan de duurzaamheidseisen.

Burgerinitiatief MFA

33

13.

Wonen in voorschoten (woningbeleid)

Woningvraag en woningaanbod is in disbalans met een oplopend woningtekort tot gevolg. Ook in
Voorschoten is dit duidelijk aan de orde. Een Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie
(A-locatie) draagt bij aan het terugbrengen van het woningentekort. De navolgende argumenten
onderschrijven dit:
Ø Senioren woningen in het dorpscentrum
Voor ouderen is het van belang dat er woningen komen die invulling geven aan hun wensen,
zoals het dicht bij het dorpscentrum wonen. Dit vanwege de bereikbaarheid van winkels en het
op oudere leeftijd kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in een nabije omgeving.
Onderzoeken geven aan dat plaatsing van appartementen in het dorpscentrum een goede
combinatie is van gewenste voorzieningen aldaar en het zijn van een “verlengde huiskamer” voor
de bewoners;
Ø Waarborging voorzieningen voor ouderen (sociaal en cultureel)
In aanvulling op voorgaand punt heeft de Gemeente de verplichting tot de realisatie en
waarborging van een goede bereikbaarheid van voorzieningen op sociaal en cultureel gebied.
Ø Doorstroomeffect woningen
De realisatie van woningen voor ouderen op een A-locatie in het dorpscentrum draagt bij aan de
doorstroming. Wanneer ouderen zich kunnen vestigen in, voor hen gewenste
woonomstandigheden in het dorpscentrum, komen elders in het dorp woningen vrij voor jonge
gezinnen. Woningen die voor ouderen worden achtergelaten omdat deze voor hen inmiddels te
groot zijn.
Een belangrijk gewenste ontwikkeling om ook jongeren in het dorp te behouden of hen aan te
trekken van buitenaf. Een slecht toekomstbeeld is als het dorp zich ontwikkeld naar een dorp
met alleen oudere bewoners.
Samenvattend
Een Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie draagt vanwege haar Alocatie ook bij aan de realisatie van gewenste woningen voor senioren en de
ontwikkeling van het vrijkomen van woningen elders in het dorp (doorstroming).
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14.

Het parkeervraagstuk

Parkeren Nassauwijk

Het ontwikkelen van activiteiten in woonwijken moet zonder meer voorkomen worden wanneer te
verwachten is dat in die woonwijken parkeeroverlast gaat ontstaan.
Het is absoluut niet ondenkbeeldig dat bij de realisatie van een cultureel centrum op de Bibliotheeklocatie met meer activiteiten parkeeroverlast tot gevolg heeft in de woonwijk, de Nassauwijk .
In het voorstel voor een cultureel centrum in het huidige gebouw van de bibliotheek is gesteld dat de
parkeergarage Deltaplein de oplossing is. De werkelijkheid is dat de uitgang van de Deltapleingarage
aan de kant van de Schoolstraat is en bezoekers van het Culturele centrum de drukke
verkeerstraverse N447 (Koningin Julianalaan) moeten oversteken.
Het eerst willen zoeken naar een parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie waar een
bezoeker naar toe wil is derhalve niet ondenkbeeldig.
Het achteraf oplossen van parkeeroverlast in de woonwijk is moeilijk, duur of niet meer mogelijk. Een
ongewenste toekomstige situatie dat vooraf voorkomen moet worden in de besluitvorming.

Parkeren dorpscentrum

Het parkeerbeleid voor goede parkeerplaatsen in Voorschoten kent een goede ontwikkeling,
daarmee doelend op de ontwikkelen van ondergrondse parkeergelegenheden in het dorpscentrum.
De parkeergarage Deltaplein met de uitgang aan de schoolstraatzijde en de parkeergarage Albert
Hein dragen bij aan goede parkeergelegenheid van bezoekers en winkelend publiek. Naast deze 2
parkeermogelijkheden is er ook nog de mogelijkheid te parkeren op het Churchillplein voor de
dorpscentrum bezoekers.

Huidige locatie Cultureel
Centrum
Huidige locatie Kruispuntkerk
Voorgestelde locatie voor
Multicutureel Accommodatie
in centrumgebied
Locatie Churchillplein

Dorpscentrum

Huidige locatie Bibliotheek

Bij de keuze voor bouw
van de Multifunctionele
accommodatie op de
Kruispuntlocatie zijn er
dus drie ruime
bestaande
parkeergelegenheden in
de directe nabijheid die
ook door de bezoekers
van de Multifunctionele
accommodatie te
gebruiken zijn.

Dit betekent dat het autoverkeer in het dorpscentrum niet zal toenemen wanneer de keuze gemaakt
wordt tot de realisatie van de Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie.
Veel fietsparkeervoorzieningen en wandelend publiek bepalen het verkeersbeeld in het
dorpscentrum.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het voordeel van een Multifunctionele accommodatie
op de Kruispuntlocatie, dat mensen de drukke Koningin Julianalaan (N447) niet hoeven over te
steken.
Wanneer mensen uit de omliggende gemeenten geïnteresseerd gaan raken voor een bezoek aan
Voorschoten zal dit dus geen extra autoverkeer opleveren binnen het dorpscentrum.
De in een driehoek gelegen parkeergelegenheden hebben tezamen een ruime capaciteit.
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Zeker in de avonduren is de parkeercapaciteit namelijk niet overal volledig onbenut. Daarmee
aangegeven dat in feite geen extra kosten voor parkeergelegenheid gemaakt hoeft worden.
Met de realisatie van een Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie is er daarom geen
te verwachten parkeerproblematiek
(Ps. Vanuit groenvoorziening draagt de realisatie van de ontwikkeling van het Churchillplein met een
ondergrondse parkeergarage zeker nog verder bij aan het beeld van een attractief Voorschoten)
Samenvattend
Een centraal gelegen Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie met
diverse activiteiten vormt voor bezoekers een prachtig geheel met de andere
nabijgelegen winkels, Horeca en overige activiteiten. Door de bestaande goede
parkeergelegenheden blijft fietsend en wandelend publiek centraal staan in het
belang van het dorpscentrum.
Een goed en eenvoudig te bezoeken Multifunctionele accommodatie op de
Kruispuntlocatie, met Bibliotheek, filmtheater met alle nevenactiviteiten bijeen, is
niet alleen in het belang van iedereen die het wil bezoeken. Het zal zeker ook
bijdragen aan de interesse van mensen om deze locatie te willen bezoeken hetgeen
vervolgens een verdere ontwikkeling biedt aan alle culturele activiteiten.
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15.

Geluidsoverlast

Algemeen
De Wet geluidshinder (Wgh) is een uitgebreid document waaraan voldaan moet worden.
Voor dit document gaat het met name om de bescherming gebouwen en terreinen tegen
geluidsoverlast.
Ø Woningen en (een aantal) andere gebouwen en terreinen moeten beschermd worden tegen
geluidsoverlast, zoals scholen, ziekenhuizen. Deze geluidsgevoelige gebouwen worden
beschermd door verschillende “wetten en besluiten met regels over geluidsoverlast”
Ø Af te wijken van de geluidsnormen is mogelijk. Bijvoorbeeld als een weg verbreed moet worden,
of als er veel cafés zijn in een drukke binnenstad. In de meeste gevallen beslist de gemeente
hierover.
Ø De gemeente kan “maatwerkvoorschriften voor geluid door bedrijven” afgeven. Afhankelijk van
de situatie kunnen hogere geluidsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor horeca in de
binnenstad. Of juist lagere normen, bijvoorbeeld voor een “bedrijf” in een rustige woonwijk.
Lokale situatie in Voorschoten
Een gebouw bestemd voor activiteiten als bibliotheek, filmtheater en andere culturele activiteiten
produceren zelf geluid in de omgeving als het gebouw onvoldoende voorzien is van geluidsisolatie.
Een gebouw als cultureel centrum in de Nassauwijk roept veel menselijke bewegingen op in de
omgeving van deze locatie.
Naast de beschreven te verwachten parkeeroverlast zijn geluiden van auto’s, brommers en
bezoekers in zijn algemeenheid niet weg te denken. Geluidsoverlast dat met name in een rustig
woonwijk eerder opgemerkt wordt als daar in negatieve zin verandering in komt.
Net als bij parkeeroverlast, geldt ook hier dat het achteraf oplossen van geluidsoverlast moeilijk, duur
of niet meer mogelijk is. Een ongewenste toekomstige situatie voor een woonwijk dat vooraf
voorkomen moet worden in de besluitvorming.
Samenvattend
Met de centrale ligging van een Multicultureel centrum op de Kruispuntlocatie met een
nieuw gebouw buiten een woonwijk, wordt dergelijke te verwachten overlast op
voorkomen of nagenoeg gereduceerd. In de besluitvorming kan hierop sterk worden
geanticipeerd door het toepassen en gebruikmaken van de omgevingselementen van de
Kruispuntlocatie.
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16.

Natuur, Milieu en groenvoorziening

Voorschoten heeft gelukkig veel groenvoorzieningen. Niet alleen vanuit het oogpunt van een
klimaatomstandigheden, heeft dit ook een grote betekenis voor het woongenot.
Aandacht voor en focus op het behoud van de groenvoorzieningen is een belangrijk aandachtspunt in
bouwplannen en gebiedsontwikkelingen.

Er is een landelijk tekort aan woningen. Ook in Voorschoten is een sterke behoefte aan woningen en
appartementen. Dit mag niet genegeerd worden en daar moet invulling aan gegeven worden. Alles
gaan volbouwen is geen goede optie, want dan komt op termijn niet alleen het woongenot in het
geding maar heeft ook negatieve klimatologische gevolgen.,
Het is daarom des te meer van belang dat de balans tussen groen en steen goed blijft.
Daarom wordt een sterk pleidooi gevoerd om gebruik te maken het omvormen van huidige
gebouwen naar gewenste woonmogelijkheden, zoals woningen/appartementen op de locaties:
huidige bibliotheek, huidig Cultureel centrum. Kruispuntkerk en Churchillplein.
Op deze wijze wordt gebouwd op locaties waar al gebouwen staan en wordt het volbouwen van
iedere nog groene locatie zo veel mogelijk voorkomen en dus behoud van het gewenste
groenbehoud in en rondom Voorschoten. (“steenlocatie” voor “steenlocatie”).
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17.

Eindconclusie en aanbevelingen

Algemeen
Bij het onderzoek zijn diverse aspecten beoordeelt voor een keuze van een juiste locatie voor een
Multifunctionele accommodatie met als uitgangspunt het brede belang van Voorschoten.
Ons onderzoek is gedaan vanuit een breed perspectief tot behoud dan wel het komen tot een
bruisend en attractief dorpscentrum. Met ook de (h)erkenning van de bewoners van Voorschoten
van een duurzaam en cultureel dorpscentrum.
Het belang van de inwoners (waaronder ook expats), de Horeca en de Retail staan centraal. Het is
hun dorp en daarbij zijn componenten als wonen, woonomgeving in de wijk, cultuur, economie,
groenvoorziening en een bruisend en attractief dorpscentrum van groot belang. Zij zijn de
belastingbetalers waarvoor zij faciliteiten voor terug willen zien.

Conclusie Algemeen

De onderzoeksresultaten, zoals beschreven in dit document, leiden tot eindconclusie: Realiseer de
Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie.
a. Een plaats voor culturele activiteiten voor alle activiteiten en niet alleen voor de bibliotheek
met eventueel filmtheater. Want het is onjuist dat alle andere culturele organisaties hierin
niet meegenomen en als het ware aan de zijkant geplaatst worden.
b. Een plaats voor alle culturele activiteiten met voorzieningen van zorg, cultuur en educatie in
elkaars nabijheid. Dit bij aan menging van publieksgroepen. Een plaats voor samenwerking
met nieuwe onderlinge uitdagingen.
c. Een goed woonklimaat voor jonge gezinnen en hun kinderen wordt mede invulling gegeven
aan het hebben van een goede locatie voor schooluitvoeringen, verenigingsleven/activiteiten
en het bezoeken van bioscoop met matineevoorstellingen.
d. De centrale ligging van de Multifunctionele accommodatie in combinatie met
woningen/appartementen verstrekt de samenhang van de Retail winkels, Horeca en cultuur,
hetgeen ten goede komt aan een gewenst dorpscentrum voor iedereen.

Voordelen Kruispuntlocatie ten opzichte van de huidige Bibliotheeklocatie

De Kruispuntlocatie geeft een reeks aan voordelen boven de keuze voor een Multifunctionele
accommodatie op de huidige Bibliotheeklocatie.
De voordelen zijn:
a. Het is veel meer centraal gelegen in het dorpscentrum zonder gescheiden te zijn door een
drukke weg (N447). Op deze locatie biedt de Multifunctionele accommodatie een directe
verbinding met de Horeca en Retail, hetgeen ten goede komt aan de economische
ontwikkeling van het dorpscentrum;
Maar ook een heel sterke combinatie bij dorpsevenementen als Koningsdag en Weekend van
Voorschoten;
b. Deze ligging versterkt het eigen karakter van een bruisend en attractief Voorschoten.
Voorkomen wordt dat Voorschoten zich op termijn ontwikkeld tot een “slapend” dorp, in
plaats van een dorp waarbinnen nagenoeg geen ruimte meer is voor een bruisende cultuur in
al haar facetten. Een attractief dorp voor ook nieuwe (jonge) bewoners en bezoekers met
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aandacht voor het binden van kinderen en hun ouders aan het dorp.
c. Goede woonmogelijkheden op de A-locatie, de Kruispuntlocatie.
In de nieuwbouw van een Multifunctionele accommodatie op deze locatie kunnen
aansluitend de grote behoefte aan gewenste appartementen meegebouwd worden, zoals
seniorenwoningen voor ouderen. Van hieruit hebben de op zichzelf staande wonende
ouderen een korte afstand tot dorpscentrum met winkels en kunnen zij eveneens
makkelijker gebruik maken van de voorzieningen in de Multifunctionele accommodatie.
d. De realisatie van deze appartementen draagt bij aan de gewenste doorstroming van
ouderen, waardoor gezinswoningen elders in het dorp vrijkomen.
De behoefte aan woningen voor jonge gezinnen is groot.
e. Gebruiksmogelijkheid van 2 parkeergarages in de directie nabijheid van de Multifunctionele
accommodatie met de mogelijkheid van een directe ondergrondse verbinding met de
parkeergarage Deltaplein.
Ook de parkeerruimte (Churchillplein) is dichterbij gelegen. De optie voor een parkeergarage
onder het Churchillplein is nog in ontwikkeling en zal de onzichtbaarheid van auto’s verder
vergroten.
f.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft de Multifunctionele accommodatie op de
Kruispuntlocatie een groot voordeel. Bezoekers hoeven na het parkeren de drukke Koningin
Julianalaan (N447) niet over te steken;

g. Parkeeroverlast in de Nassauwijk wordt voorkomen.
Het ontwikkelen van activiteiten in woonwijken brengt parkeeroverlast met zich mee. In het
belang van de bewoners moet dat voorkomen worden. Het is absoluut niet ondenkbeeldig
dat bij de realisatie van een cultureel centrum op de Bibliotheek-locatie met meer
activiteiten, parkeeroverlast tot gevolg heeft in de Nassauwijk.
Een ongewenste toekomstige situatie.
Het achteraf oplossen van parkeeroverlast is moeilijk, duur of niet meer mogelijk, dat vooraf
voorkomen moet worden en meegenomen in de besluitvorming
De in een driehoek gelegen parkeergelegenheden nabij de Kruispuntlocatie hebben tezamen
een ruime parkeercapaciteit, zodat de woonomgeving geen parkeeroverlast ondervindt.
h. Geen geluidsoverlast in de woonwijk, de Nassauwijk.
Zowel geluidsoverlast vanuit een gebouw als een Multifunctionele accommodatie of door
“bewegingen” van bezoekers ervan roept op kortere of langere termijn irritaties op. Vooral in
een tot op heden rustig woonwijk wordt geluidsverandering eerder opgemerkt als daar in
negatieve zin verandering in komt
Met de centrale ligging van een cultureel centrum op de Kruispuntlocatie met een nieuw
gebouw buiten een woonwijk wordt dergelijke te verwachten overlast sterk gereduceerd.
i.

De bibliotheek kan tijdens de nieuwbouw haar activiteiten ongestoord blijven uitvoeren. In
het belang van de bezoekers. Na de realisatie van de nieuwbouw kan in een keer overgestapt
worden.

j.

In de huidige bibliotheek is ook ruimte voor gemeentelijke activiteiten. Deze kunnen ook
ondergebracht worden in de Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie en komt
daarmee dichter bij het Raadhuis en de collega’s aldaar.
Overwogen kan worden om deze mogelijkheid mee te nemen in het huidige vraagstuk
rondom de ruimtebehoefte van de Gemeente zelf.
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Aanbeveling
a. Herstel vertrouwen tussen Gemeente met ondernemers en cultuurinstellingen.
Het vertrouwen tussen Gemeente met ondernemers en cultuurinstellingen moet versterkt
worden. Dat kan door een daadkrachtig handelen van de Gemeente door het beeld weg te
nemen van ad-hoc genomen besluiten die als onvoldoende onderbouwde gezien worden.
De basis om dit te bereiken is eerst een totaalvisie op het grote plaatje vast te stellen,
gedegen onderzoek naar alle mogelijke opties te doen en dan een besluit te nemen waarvan
iedereen de logica kan volgen. Het beeld van ad-hoc genomen besluiten leeft ook bij de
ingezetenen van Voorschoten.
b. Maak gebruik van Nieuwe Omgevingswet met logistiek en een inhoudelijk kenmerk
Het ruimtelijk instrumentarium – stedenbouw, planning, vergunningen – is en blijft een
belangrijk stuk gereedschap voor het economisch beleid. Dat gereedschap staat beschreven
in de nieuwe Omgevingswet en heeft twee hoofdkenmerken: een logistiek en een
inhoudelijk kenmerk.
> Het logistieke kenmerk is het bundelen van de tientallen vergunning trajecten tot een
enkele omgevingsvergunning.
> Het inhoudelijke kenmerk biedt de Gemeente de mogelijkheid om de gebruiker van de
ruimte veel meer in “regie” te brengen. De Gemeente kan in theorie alles bij het oude
laten en de bestaande bestemmingsplanpraktijk in een nieuw jasje voortzetten.
Actie nemen is noodzaak.
c. Start wegingsproces vanuit een breder belang
De weging van investerings- en gebruiksplannen voor vastgoed en openbare ruimte anders
starten. Niet meer eerst kijken naar bezwaren en draagvlak, maar eerst kijken naar
functietoevoeging en kwaliteit.
d. Neem voortouw in de tegemoetkoming aan de heersende woningnood
Met de Multifunctionele accommodatie op de kruispuntlocatie kan de Gemeente
Voorschoten vanuit haar verantwoordelijkheid tevens een belangrijke bijdrage leveren aan
de tegemoetkoming van de heersende woningnood, die ook in Voorschoten duidelijk
aanwezig is.
Bij de keuze voor de kruispuntlocatie zijn woningen te realiseren op de Kruispuntlocatie zelf,
de bibliotheeklocatie en de locatie van het huidige Cultureel Centrum.
e. Kijk ook naar de economische effecten
Maak gebruik het economisch neveneffect bij de realisatie van de Multifunctionele
accommodatie op de Kruispuntlocatie. Deze realisatie biedt mogelijkheden voor een hieruit
voortkomend verdienmodel als belangrijk financieel neveneffect. Dit neveneffect heeft
namelijk een economische positieve bijdrage, hetgeen de belangen dient van de ingezetenen
van Voorschoten.
f.

Neem voortouw in de realisatie van verduurzaming van nieuwbouw/gebouwen en inzet
energietransitie (klimaat).
De Gemeente heeft een voorbeeldfunctie in de aanpassing en duurzaam maken van
bestaande gebouwen en de realisatie van nieuwe gebouwen die voldoen aan gestelde
duurzaamheidseisen met toepassing van de energietransitie mogelijkheden. (gestelde eisen
jaar 2030). Dit kan niet alleen gelden voor de ingezetenen van Voorschoten.
Bij de nieuwbouw voor de Multifunctionele accommodatie is dit te realiseren.
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g. Betrek de uitwerking van de plannen van de Kruispuntlocatie met die van de
Churchillpleinlocatie
Er liggen plannen om In de nabijheid ook de Churchillplein locatie verder te ontwikkelen met
een mogelijke ondergrondse parkeergarage. Het is niet ondenkbaar dat de Aldi hier naartoe
gaat verhuizen.
Houdt met de uitwerking van een Multifunctionele accommodatie op de Kruispuntlocatie
rekening met het vrijkomen van die ruimte. Ook daar kan een nieuw pand ontwikkeld
worden met een winkelgedeelte op de begane vloer met (senior-) woningen/appartementen
er bovenop.
Dit zal eveneens bijdragen aan de verdere optimalisering van een bruisend en attractief
dorpscentrum.
h.

Schrijf een Raadgevend of een raadplegend referendum uit als dat nog wenselijk is
Laten de bewoners en ondernemers van Voorschoten zich uitspreken over de keuze voor de
plaats van een Multifunctionele accommodatie, zodat zij zich kunnen uitspreken over het
belang hiervan vanuit ons aangedragen brede perspectief voor een bruisend en attractief
dorpscentrum ten behoeve van wonen, Horeca, Retail en culturele activiteiten.
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18.

Initiatiefnemers en betrokken partijen in het initiatief

Initiatiefnemers

Vanuit duidelijke signalen van de bewoners ingezetenen van Voorschoten, waaronder de bewoners,
cultuurgroepen, ondernemers, hebben de volgende personen het initiatief genomen voor dit
burgerinitiatief:
Ø Wim van Dam
Ø Leen Hoogeveen
Ø Hans Kranendonk
Ø Willem Snoeker
Allen woonachtig in Voorschoten.
Met ondersteuning van diverse mensen uit Voorschoten. Zij hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de inhoud van het rapport. Dit aan de hand van gesprekken met hen, hun onderzoek en
naslagwerk, hun beschikbaar gestelde deskundigheid en zienswijzen.
De initiatiefnemers zijn hen hiervoor dankbaar als ook voor de tijd die zij hebben gestoken om ons te
helpen en te komen tot dit rapport.
Woordvoerder:
Willem Snoeker
Telefoon: 06 53118618
Mailadres: Burgerinitiatief.mfa.Voorschoten@hotmail.com
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Bijlage 1 Besluitdocument Raad van de Gemeente Voorschoten

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:
Datum collegebesluit:
Datum commissievergadering:
Datum raadsvergadering:

Z/20/049507/0218705
dinsdag 15 december 2020
donderdag 21 januari 2021
donderdag 28 januari 2021

Soort Voorstel:
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Programma:

Adviesnota
Centrumvisie Voorschoten (met horeca en retail)
P. de Bruijn
3. Economie

Kernboodschap:

De gemeente werkt aan een bruisend en vitaal dorp met
florerende bedrijven en een sterk centrum als plek van
samenkomst en als motor voor de transformatie van
Voorschoten naar een functioneel meer complete en meer
diverse gemeenschap. Middels en participatief traject is een
gebiedsvisie Centrum Voorschoten opgesteld. De raad wordt
verzocht deze gebiedsvisie vast te stellen als ontwikkelkader
voor de actualisatie van de Economische Visie, de
Economische Agenda en als sectorale inbreng voor
ruimtelijke kaders in de toekomst.

Bijlagen:

Bijl. 1 Gebiedsvisie Centrum Voorschoten

Beslispunten

Relatie met:

De Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast te stellen als
ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische
Visie, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor
ruimtelijke kaders in de toekomst.
Agendapunt:
- Beslispunt 5 uit Raadsvoorstel Z/ 19/035263/153045
Startnotitie Economische agenda 2020-2023, waarbij
een aparte sessie met de raad belegd wordt over het
horecabeleid in samenhang met de economische
visie
- Thema avond Raad 28 oktober 2020
Toezegging:
- 102, waarbij burgemeester Bouvy-Koene heeft
T
toegezegd het idee v n een horecamonitor te
verkennen bij de voorbereiding van de Economische
Visie.
Amendement/motie:
- Motie 124 PvdA CDA ONS VS Lok. Van Herk SP
over herstel balans Voorstraat maatregelen.
Schriftelijke vragen:
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Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Centrumvisie Voorschoten (met horeca en retail)
Samenvatting
In het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam vooruitstrevend' is ingezet op een bruisend
Voorschoten met een bruisende economie. Een sterk centrum is de motor van een bruisend en
vitaal Voorschoten. Horeca en retail leveren een essentiële bijdrage aan het functioneren van
het centrum, de lokale werkgelegenheid en de levendigheid van Voorschoten. Actuele data zijn
van groot belang om gewenste ontwikkelingen, die hierop aansluiten te stimuleren en te
faciliteren. In 2010/2011 heeft gemeente Voorschoten een onderzoek verricht naar de horeca in
Voorschoten. De verzamelde gegevens hebben destijds input geleverd voor een lokale Horeca
Visie, die een plek heeft gekregen in de Economische Visie Voorschoten 2016-2019 'Versterken
met ruimte voor nieuwe Kansen.' In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is de Startnotitie
Economische agenda 2020-2023 behandeld. Hierbij heeft de raad besloten om een aparte sessie
met de raad te beleggen over het horecabeleid in samenhang met de Economische Visie. Dit om daarna waar
nodig relevante beleidskaders aan te passen. De wereld is in beweging. We hebben
geconstateerd dat voor een goede beoordeling van de situatie zoals die zich nu voordoet en de
beoordeling van de plannen voor de nabije toekomst er actueel inzicht in het functioneren van
de economie, retail en horeca noodzakelijk is. De gemeente heeft Bureau Blaauwberg opdracht
gegeven voor het samenstellen van een visie op horeca/retail binnen het centrum van het dorp
en binnen de ontwikkeling van Voorschoten als geheel. Dit heeft geresulteerd in de Gebiedsvisie
Centrum Voorschoten. Deze gebiedsvisie sluit aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet
en is zorgvuldig tot stand gekomen op basis van input vanuit besturen en vertegenwoordigers
van de Ondernemersvereniging Voorschoten, de Centrumondernemers Voorschoten, Oud Groen
en Leefbaar Voorschoten (OGLV) en Voorschoten Voor Elkaar. Op 28 oktober 2020 heeft Bureau Blaauwberg in
opdracht van wethouder Paul de Bruijn het werkdocument Centrumvisie
Voorschoten, met daarin speciale aandacht voor horeca en retail, in een themasessie met u
besproken. De door de raad meegegeven aandachtspunten zijn verwerkt in de definitieve versie
welke u in de bijlage vindt. De raad wordt gevraagd de Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast
te stellen als ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische Visie, de Economische
Agenda (behandeling in de raad van 29 april 2021) en als sectorale inbreng voor ruimtelijke
kaders in de toekomst.
Beoogd effect
Een bruisend en vitaal dorp met florerende bedrijven en een sterk centrum als plek van
samenkomst en als motor voor de transformatie van Voorschoten naar een functioneel meer
complete en meer diverse gemeenschap.
Argu
menten
1.1 De Gebiedsvisie Centrum is het resultaat van het besluit van de raad en de toezegging van
de burgemeester aan de raad
Bij de behandeling van het raadsvoorstel Startnotitie Economische agenda 2020-2023 is met u
afgesproken om een aparte sessie met u te beleggen over het horecabeleid in samenhang met
de Economische Visie. Ook heeft burgemeester Bouvy-Koene toegezegd het idee van een
horecamonitor te verkennen bij de voorbereiding van de Economische Visie. De Gebiedsvisie
Centrum betreft het resultaat hiervan.
1.2 Dit voorste/ sluit aan bij het Coalitieakkoord 2018-2022 Duurzaam vooruitstrevend'
In het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam vooruitstrevend' is ingezet op een bruisend
Voorschoten met een bruisende economie. Horeca en retail leveren een essentiële bijdrage aan
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het functioneren van het centrum, de lokale werkgelegenheid en de levendigheid van
Voorschoten. We willen dat de Voorschotense economie klaar is voor de toekomst. Met de
gebiedsvisie Centrum Voorschoten hebben we een belangrijke bouwsteen hiervoor gelegd. De
gebiedsvisie betreft een ontwikkelkader voor het centrum, geplaatst binnen het geheel van het
dorp.
1.3 Het vaststellen van de gebiedsvisie is een bevoegdheid van de raad.
De gebiedsvisie Centrum Voorschoten is een ontwikkelkader voor actualisering van ruimtelijk
juridische kaders zoals de Economische Visie en het omgevingsbeleid. Vaststelling door de raad
maakt het een legitiem instrument om plannen mee te wegen..
1.4 De gebiedsvisie Centrum Voorschoten sluit aan bij belangrijke uitgangspunten van de
nieuwe Omgevingswet
Deze gebiedsvisie is een verdieping van de Structuurvisie Voorschoten 2025 'Groen, Veilig en
Betrokken' en de Economische Visie 2016-2019 en is opgesteld met de uitgangspunten uit de
Omgevingswet in het vizier. Een goede voorbereiding op de Omgevingswet bestaat vooral uit '
een goede basis' met de inhoud op orde om mee te nemen in integrale afwegingen. Door
middel van een uitgebreid onderzoek met benchmark, individuele- en groepsgesprekken met
ondernemers en Voorschoten Voor Elkaar en inbreng van OLGV en de Taskforce Centrum is
goede data verzameld en een goede basis gecreëerd. Met deze gebiedsvisie wordt kwaliteit
gewaarborgd en ruimte voor ontwikkeling gecreëerd, waarbij de gebruiker centraal wordt
gesteld. De gemeentelijke rol verschuift hierbij van bepaler naar bewaker van kwaliteit.
1.5 Het levert voor de centrumontwikke/ing en de Economische Agenda een heldere koers op.
middel van een uitgebreid onderzoek met benchmark, individuele- en groepsgesprekken met
ondernemers en Voorschoten Voor Elkaar en inbreng van OLGV en de Taskforce Centrum is
De Gebiedsvisie Centrum Voorschoten levert voor het functioneren van het centrum een heldere
koers op. Deze koers levert daarmee input voor (lopende) activiteiten en projecten in het
centrum, die overzichtelijk gebundeld worden in het Programma Centrum Voorschoten Vitaal.
Dit programma wordt in het 1e kwartaal van 2021 voor kennisgeving aan de raad wordt
aangeboden. Daarnaast levert deze gebiedsvisie ook input voor ruimtelijke kaders in de
toekomst, de actualisering van de Economische Visie en het opstellen van de Economische
Agenda.
1.6 Bij het opstellen van de Centrumvisie Voorschoten is de evaluatie van de Retailvisie Leidse Regio
Economie071 betrokken
In 2016 is de Retailvisie Leidse Regio vastgesteld. Deze visie is onlangs geëvalueerd. Bij het
opstellen van de Centrumvisie Voorschoten is de evaluatie betrokken. Hierbij is met name de
maakbaarheid een belangrijk aandachtspunt. De kunst is niet het in detail vastleggen waar wat
mag, maar een kwaliteitsniveau te formuleren en daar het passend soort ondernemerschap voor
uit te lokken (uitnodigingsplanologie). In tegenstelling tot de tot nu toe nauwelijks haalbaar
gebleken relocatie van solitaire winkelpanden voorziet deze gebiedsvisie in het inspelen op
cross-overs en op de functievervaging tussen wonen, werken en recreëren met het centrum als
verlengde huiskamer voor onder andere nieuwe bewonersgroepen.
Kanttekeningen
1.1 De gebiedsvisie is een ontwikkelkader en vergt een verdere uitwerking
De gebiedsvisie betreft een ontwikkelkader, dat verder wordt uitgewerkt in geldende
beleidsdocumenten (zoals de Economische Visie en de Economische Agenda) en juridische
kaders (bijvoorbeeld het Omgevingsplan). Vaststelling van deze gebiedsvisie door de raad is
bedoeld als een ijkpunt. Een punt waarvandaan wij verder willen denken en stappen gaan
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ondernemen. De bestemmingsplannen worden nu nog niet aangepast. Wel gaan we de
gebiedsvisie alvast gebruiken bij integrale afwegingen bij gebiedsontwikkelingen, zoals de (
lopende) projecten in het centrum. Die integrale afwegingen kunnen uiteindelijk wel leiden tot
aanpassingen in bestemmingsplannen. Aanvragen worden op dit moment getoetst aan het
bestaande beleid, zoals ook is toegelicht bij de bespreking van motie 124. De gebiedsvisie geeft
een doorkijk naar het nieuwe beleid dat in het 2 e kwartaal 2021 ter besluitvorming voorligt.
Communicatie/ Inwonersparticipatie
De gebiedsvisie is zorgvuldig tot stand gekomen op basis van input vanuit besturen en
vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Voorschoten, de Centrumondernemers
Voorschoten, Oud Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) en Voorschoten Voor Elkaar. Ook is deze visie op 28
oktober met de raad besproken. Op basis van opmerkingen tijdens deze themabijeenkomst is de gebiedsvisie op
onderdelen aangescherpt. Conform de eerder geuite wens van de Taskforce Centrum is deze gevraagd om
inbreng te leveren op het conceptdefinitief document. Hierbij is geconcludeerd dat de Gebiedsvisie onvoldoende
aansloot bij de verwachtingen van de Taskforce. Op basis van de inbreng van de Taskforce Centrum is de
Gebiedsvisie Centrum waar mogelijk verrijkt. Verdere inspraak vindt plaats bij de Actualisatie van de
Economische Visie. Na vaststelling van deze Gebiedsvisie door de raad stellen wij een wervend persbericht over
het centrum op.
Financiën
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. De gebiedsvisie wordt gebruikt als input voor Economische
Visie en de projecten die in het centrum worden uitgevoerd (bestaand beleid). De Gebiedsvisie Centrum
Voorschoten bevat beleidsuitspraken voor de economische en maatschappelijke versterking van Voorschoten.
De uitvoering geschied binnen het huidige financiële kader. Mogelijk dat enkele zaken voor de gemeente op den
duur extra inkomsten opleveren (voorbeelden hiervan zijn hogere belastingopbrengsten en meer koopkracht).
Deze worden via de reguliere P&C producten in de begroting verwerkt.
Juridisch kader
Gemeentewet, artikelen 108, eerste lid en 147, tweede lid waarin wordt gesteld dat de raad
bevoegd is.
Risico's
Deze gebiedsvisie rekent over het algemeen op een breed draagvlak onder de
directbetrokkenen en betrokkenen in het algemeen belang. In de verdere uitwerking zullen er
op onderdelen tegenstrijdige belangen zijn waardoor niet elke beleidsuitspraak haalbaar
Duurzaamheid
De Gebiedsvisie sluit aan bij de 'tripel P' benadering (People Planet Profit) van duurzame
ontwikkeling, waarbij de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit
(opbrengst/winst) in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. De gemeente
Voorschoten streeft naar een Duurzaam leef- en werkomgeving.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester
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Besluit
Zaaknummer: Z/20/049507/049507

De raad der gemeente Voorschoten;

Overwegende dat:
•

Het Raadsvoorstel Z/ 19/035263/153045 Startnotitie Economische agenda 2020-2023,
op 5 maart 2020 is behandeld, waarbij is besloten een aparte sessie met de raad te
beleggen over het horecabeleid in samenhang met de Economische Visie;

•

Op 28 oktober 2020 een thema avond met de raad heeft plaats gevonden;

•

Burgemeester Bouvy-Koene heeft toegezegd het idee van een horecamonitor te
verkennen bij de voorbereiding van de Economische Visie (toezegging 102);

•

Motie 124 PvdA CDA ONS VS Lok. Van Herk SP over herstel balans Voorstraat maatregelen op 3
oktober 2019 is aangenomen;

Gelet op:
•

De Gemeentewet, artikelen 108, eerste lid en 147, tweede lid waarin wordt gesteld dat
de raad bevoegd is;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 15 december 2020,
besluit:
De Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast te stellen als ontwikkelkader voor de actualisatie van
de Economische Visie, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de
toekomst.
.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 28 januari 2020

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.D. Urban

Ch. B. Aptroot
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Bijlage 2 Brief Bibliotheek
De bibliotheek gaat voor een helder plan
inhoudelijk, ruimtelijk en betaalbaar
Binnenkort worden de Strategienota Accommodatiebeleid en het bijbehorende raadsvoorstel in de
raadscommissie B&B en in de gemeenteraad besproken.
Wij vinden het belangrijk dat er nu eindelijk concrete stappen gezet gaan worden na de vele jaren
waarin hierover veel werd gepraat, terwijl er telkens geen concrete keuzes gemaakt werden.
Met verschillende fracties heeft het bestuur van de bibliotheek hierover van gedachten gewisseld.
Uiteraard willen we graag alle raads- en collegeleden tevoren informeren over onze kijk op de
voorliggende ideeën, die we hierna samenvatten.
1. De bibliotheek wil graag onderdeel zijn van een brede multifunctionele accommodatie voor
alle Voorschotenaren. Dit mede gelet op onze sterk verbrede maatschappelijke functies zoals
verwoord in de bibliotheekwet.
2. Voor het concentreren van culturele accommodaties liggen er in Voorschoten nu twee opties
die in de Accomodatienota zijn beschreven en geanalyseerd, en waaraan we graag
meewerken.
a. Onze huidige locatie. Sinds 2017 hebben we gewerkt aan een plan voor een grondige
en milieuvriendelijke verbouwing met ruimte voor gebruik door culturele
organisaties en uitbreiding met een zaal voor het film/theater. Dit is uitgewerkt in
het Haalbaarheidsonderzoek van BBN d.d. 25 januari 2019.
b. De Kruispuntlocatie (met het Winston Churchillplein waarheen de Aldi zou kunnen
verhuizen). De bibliotheek kan daar onderdeel worden van een multifunctionele
accommodatie, samen met een (film/theater)zaal en andere culturele voorzieningen.
Het rapport vermeldt ook de locatie bij het gemeentehuis voor culturele voorzieningen.
Terecht wordt deze locatie niet genoemd in het lijstje van haalbare en betaalbare opties
voor de korte termijn.
Ook noemt het rapport het huidige Cultureel Centrum als mogelijke (tijdelijke) locatie voor
de bibliotheek. Dit achten wij volstrekt niet realistisch omdat de beschikbare ruimte veel te
klein is, terwijl deze locatie ook te ver uit het centrum ligt.
3. We onderschrijven dus de Accommodatienota waar deze stelt dat de raad zich nu moet
beperken tot enkele opties en nu keuzes moet maken die op korte termijn uitvoerbaar en
betaalbaar zijn.
Over de Kruispuntlocatie is op korte termijn nauw overleg nodig met de betrokken partijen,
zoals culturele instellingen, de eigenaar van de Kruispuntlocatie (en via deze de Aldi) en de
gemeente. Samen met genoemde betrokkenen werken wij graag mee aan deze verkenning,
zodat er in de raadsvergadering van juni op hoofdlijnen een qua ruimte haalbaar en
betaalbaar plan ligt. Onze zorg is dat er geen heldere regie wordt gevoerd op die verkenning.
Welke rol neemt de gemeente in deze verkenning?
4. In vergelijking met andere gemeenten is onze subsidie erg laag; financieel zijn wij sterk
afhankelijk van de gemeente. Alle belangrijke investeringen en bijkomende kosten zoals
verhuiskosten zullen door de gemeente (of door derden) moeten worden betaald.
Voorschoten, 22 april 2020
Bestuur en directie van de Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar
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Bijlage 3 Artikel Financieel Dagblad 28-03-2021: Besluit Amsterdam mbt
bibliotheek
Onderwerp: Openbare bibliotheek strijkt neer op de Zuid-as
Gemeentebestuur van Amsterdam stemde donderdagmiddag in met een uitvoeringskrediet voor
openbare bibliotheek op de Zuidas.
In het pand van 25.000 m2 komt ook ruimte voor diverse culturele, maatschappelijke en
onderwijsorganisaties, een buurtkamer en een fietsenstalling.
Uitbreiding op de Zuidas zal niet ten koste gaan van het netwerk van bibliotheken door de hele stad.
De Zuidas in Amsterdam krijgt er vanaf 2027 een openbare bibliotheek bij. Het gemeentebestuur
stemde donderdagmiddag in met een uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van een pand van
25.000 m2 waarin ook ruimte komt voor diverse culturele, maatschappelijke en
onderwijsorganisaties, een buurtkamer en een fietsenstalling.
Amsterdam ziet de nieuwbouw als een belangrijke stap om het zakendistrict verder te ontwikkelen
tot 'een Amsterdamse stadswijk voor alle burgers', zegt Victor Everhardt, de D66-wethouder die
verantwoordelijk is voor het gebied. Amsterdam maakt het investeringsbedrag niet bekend,
aangezien de aanbesteding nog moet plaatsvinden.
De Zuidas kwam in de jaren negentig tot ontwikkeling als district voor financiële en zakelijke
diensten, met de vestiging van het ABN Amro-hoofdkantoor als belangrijkste mijlpaal. Intussen vindt
ook andere bedrijvigheid haar weg naar het gebied en wordt ingezet op woningbouw, inclusief
sociale woningbouw. Afgelopen november maakte ABN Amro bekend dat de meeste medewerkers
die nu werken aan de Zuidas vanaf 2025 in Amsterdam Zuidoost gaan werken.
Kenniskwartier
Het bibliotheekgebouw komt te staan in het nog verder te ontwikkelen kenniskwartier van de Zuidas.
Het vormt de toegangspoort tot een route die moet lopen van het NS-station Amsterdam-Zuid naar
de Vrije Universiteit. 'Het wordt een ongelooflijk belangrijk knooppunt', meent directeur Martin
Berendse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Hij maakt de vergelijking met de
ontwikkeling van het Oosterdok in Amsterdam-Centrum, dat na de komst van de bibliotheek
uitgroeide van een verlaten terrein tot een druk bezocht en bewoond gebied.
OBA wil aan de Zuidas met een geheel nieuw bibliotheekconcept van start gaan en heeft het gebouw
alvast omgedoopt tot OBA Next. Het zal daarbij als experimenteerruimte dienen voor andere
bibliotheken. 'Het zou me niets verbazen als je er nog boeken vindt, maar het zou me ook niets
verbazen als dat in een geheel andere verhouding is dan nu gebruikelijk', zegt Berendse.
Zelf spreekt de gemeente van een 'openbare innovatieve leer- en ontwikkelplek'. Onder de
medebewoners bevinden zich onder meer debatorganisatie Argan, Stichting IMC Weekendschool,
Stichting Studiezalen, Huis van de Journalistiek en de European Cultural Foundation. Het is de
bedoeling dat deze partijen met elkaar en met de op de Zuidas aanwezige bedrijven gaan
samenwerken en ontmoetingen organiseren. 'Je zult de mensen in het hart van het gebouw treffen',
aldus Berendse. 'Daaromheen zul je ongetwijfeld boeken aantreffen.'
Openbare bibliotheken werden de afgelopen jaren vaak geconfronteerd met bezuiniging. Het
stadsbestuur in Amsterdam heeft de gemeenteraad toegezegd dat de uitbreiding op de Zuidas niet
ten koste gaat van het netwerk van bibliotheken door de hele stad.
https://fd.nl/economie-politiek/1378074/openbare-bibliotheek-strijkt-neer-op-de-zuidas
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Bijlage 4 Toelichting samenstelling orgel
Het orgel is in 1937 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam). Later zijn
twee stemmen door andere vervangen.
Dispositie
Manuaal 1: Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Sesquialter 2
sterk (oorspronkelijk: Cornet 4' 4 sterk, vanaf gis) - Mixtuur 3 sterk - Trompet 8'.
• Manuaal 2, in zwelkast: Roerfluit 8' - Viola di Gamba 8' - Openfluit 4' - Nasard 2⅔' Blokfluit 2' - Terts 1 3/5' - Quintfluit 1⅓' (oorspronkelijk: Vox céleste 8') - Basson-Hobo
8' - Tremulant.
• Pedaal: Subbas 16' - Echobas 16' (transm.) - Octaafbas 8' - Koraalbas 4'.
• Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
• Speelhulpen: 4 vaste combinaties (P, MF, F, T) - automatisch piano-pedaal.
Pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1
•
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Bijlage 5: Achtergrond informatie/toelichting
“Kruispuntkerk geen Rijksmonument”
Bij het besluit tot vaststelling van een beschermd dorpsgezicht te VOORSCHOTEN, gemeente
Voorschoten. Het beschermde dorpsgezicht omvat het op de bijgevoegde kaart (Rijksdienst voor de
Monumentenzorg tek , nr 197) door een stippellijn omgrensde gebied. Voorschoten is gelegen op de
meest oostelijke strook van de z.g. oude duinen, de strandwallen , die het Hollandse klei- en
veengebied tegen de zee beschermden, voordat de duinen langs de huidige Noordzeekust werden
gevormd. De oudste bewoning in het kustgebied vond plaats op deze strandwallen en men mag ook
aannemen dat Voorschoten behoort tot de oudst bewoonde gebieden van Holland . Over de
overigens vrij smalle oostelijke duinstrook liep in de Middeleeuwen een oude Hollandse heerweg.
Aan deze heerweg ontstond op een wat breder gedeelte van de oude binnenduinen het "hoghe van
Voorschoten " het oude dorp, waarvan de naam in de 10e eeuw als "Porschate " voorkomt . Het
eigenlijke centrum van het dorp, de Voorstraat, heeft van ouds niet langs de heerweg gelegen (de
huidig e Schoolstraat ) doch enigszins terzijde hiervan. Deze van de hoofdweg wat afzijdige ligging is
een gevolg van de functie, die de Voorstraat reeds sedert vroege tijden heeft vervuld als de plaats
waar de Voorschoter jaarmarkt werd gehouden. Tevens verklaart deze functie de grote breedte van
deze "straat"; het was - en des vrijdags is het nog - een marktstraat . De jaarmarkt in Voorschoten
was in de 12e en 13e eeuw, de tij waarin de steden hun economisch overwicht op het platteland nog
niet hadden veroverd, van grote betekenis . De gehele Middeleeuwen door blijven Voorschoter - en
Valkenburger markt de termijnen , waarop de betaling van landhuren en pachten vastgesteld plegen
t e worden. Als plaats waar deze markt gehouden werd, heeft de Voorstraat in Voorschoten dan ook
historisch betekenis. Van groter belang dan deze historische betekenis, is echter het historische
karakter van aanleg en bebouwing, dat de huidige Voorstraat in Voorschoten kenmerkt. Dit karakter
wordt in belangrijke mate bepaald door de vrijwel gesloten gevelwanden langs de langgerekte
marktstraat en de versmalling van het straatprofiel aan de beide uiteinden hiervan, die aan het beeld
een sterke beslotenheid verlenen . Deze beslotenheid wordt nog vergroot door de beplanting met
twee rijen linden, die niet alleen als een zeer waardevol groen element in de oude kern van
Voorschoten, maar ook als schaalelement in het straatprofiel van de Voorstraat van een niet te
onderschatten waarde zijn. In het bijzonder zijn het deze bomen, die met de bebouwing een
dorpsbeeld opleveren, waarvan het behoud van het historisch karakter gewenst is . Het merendeel
van de bebouwing aan de Voorstraat dateert uit de 19de eeuw, waaronder de panden nrs. 36 tot en
met 50 met een eenvoudig, doch in het totale beeld zeer goed harmonierende architectuur en de
panden nr , 37 en 39, waarbij een eveneens sobere architectuur gepaard gaat met wat meer allure.
Oudere en tevens ook rijkere bebouwing vinden wij voorts bij het Ambachtshuis met het hiernaast
gelegen Baljuwhuis en het statige 18e eeuwse pand Voorstraat nr. 11. De aanwijzing van een
beschermd dorpsgezicht ex artikel 20 van de Monumentenwet omvat behalve de Voorstraat met de
hieraan gelegen bebouwing, de Hervormde Kerk met het hierbij gelegen kerkhof, de rond dit kerkhof
gelegen bebouwing, waaronder de in het dorpsbeeld zeer karakteristiek gelegen panden Treubstraat
nrs. 31-33-35 en voorts de Hervormde pastorie Treubstraat 5 met de directe omgeving hiervan. Ten
aanzien van de Hervormde pastorie wordt opgemerkt dat dit hoge, in oorsprong 17e eeuwse, huis
weliswaar enigszins terzijde van de oude kern is gelegen, doch dat dit monument met zijn fraaie tuin
en merkwaardig voorpleintje, gezien in een groter kader, in het bijzonder in het kader van het
toekomstige centrum van Voorschoten, zeer zeker deel uitmaakt van de historische kern van het
dorp. Uitdrukkelijk zij gesteld dat de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht geen "bevriezing "
inhoudt van de terreinen en opstallen die hierin zijn begrepen. De beschermende maatregelen, die
na de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht door middel van een stede - bouwkundige regeling
voor het desbetreffende gebied genomen dienen te worden, zullen er in de eerste plaats op gericht
dienen te zijn het hiervoor geschetste karakter van het beschermde dorpsbeeld zoveel mogelijk te
behouden, zonder evenwel tot een volledige conservering van het nu bestaande over te gaan. Voor
de Voorstraat beteken dit behoud van de huidige rooilijnen , van de boombeplanting en het treffen
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van zodanige stedebouwkundige voorschriften de bestemming en vormgeving van de bebouwing,
dat een harmonisch beeld behouden blijft , een beeld waarbij de relatie met de historische
ontwikkeling hiervan voelbaar blijft . Mutatis mutandis gelden deze overwegingen voor dc omgeving
van de Hervormde kerk , voor zover deze ten oosten van de Schoolstraat is gelegen. Voor de
Hervormde pastorie moge tenslotte gelden, dat deze in het vernieuwde en uitgebreide centrum van
Voorschoten dit huis een waardige situatie behoudt.
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Bijlage 6 Achtergrondinformatie Geluidshinder
Geluid gereguleerd in de Wet geluidhinder
Een belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging in het kader van het aspect geluid is de Wet
geluidhinder (Wgh). Deze wet biedt geluidgevoelige functies (zoals woningen) bescherming tegen
geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering.
Hierna wordt ingegaan op verschillende aspecten van de Wgh, zoals geluidgevoelige bestemmingen,
de verschillende geluidbronnen en cumulatie:
•

Geluidsgevoelige functies

•

Grenswaarden

•

Wegverkeerlawaai

•

Spoorweglawaai

•

Industrielawaai

•

Hogere waarde procedure

•

Interimwet Stad en milieu

•

Cumulatie

Geluidsgevoelige functies
Op basis van de Wgh wordt een aantal specifieke geluidsgevoelige gebouwen en terreinen
beschermd (zie onder Wet geluidhinder in paragraaf Gevoelige functies).
Grenswaarden
Voor de geluidsgevoelige gebouwen en terreinen die binnen bepaalde afstanden (zones) van de
verschillende geluidsbronnen liggen, schrijft de Wgh voor dat een aangewezen bevoegd gezag
(meestal Burgemeester en Wethouders) (maatwerk)grenswaarden bepaalt. De terminologie die de
wet hiervoor hanteert is: ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De Wgh kent bandbreedtes
waarbinnen het bevoegd gezag moet blijven. Er geldt een voorkeurswaarde (lager mag niet) en een
bovengrens (hoger mag niet). De getalsmatige invulling van deze grenswaarden is voor elk type
geluidsbron verschillend en is onder andere afhankelijk van de geluidsgevoelige bestemming. Naast
grenswaarden op de gevels van de geluidsgevoelige gebouwen, zijn er in de Wgh ook grenswaarden
gericht op de bescherming van het akoestische klimaat binnen de bestaande gebouwen.
De grenswaarden moeten bij de aanleg, dan wel wijzigingen van een (spoor)weg of industrieterrein
in acht worden genomen. Dit geldt ook bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of bij
een projectbesluit wanneer de betreffende gronden in een geluidszone zijn gelegen.
Onder bepaalde voorwaarden is een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde mogelijk
(tot de maximaal toelaatbare geluidsbelasting). Hiervoor moet een “hogere waarde procedure”
doorlopen worden.
Een uitzondering waar toetsing aan de grenswaarden niet hoeft is wanneer een geluidsgevoelig
gebouw een zogenoemde "dove" gevel heeft. Een "dove gevel" is een bouwkundige constructie:
•

waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een bepaalde geluidwering;
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•

waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct
grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Wegverkeerlawaai
In hoofdstuk VI “Zones langs wegen” Wgh(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere
website) en in hoofdstuk 3 Bgh(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) is de
zonering van wegen en het daarbij horende normenstelsel geregeld. De breedte van de zone langs
een weg is afhankelijk van de ligging van de weg (in stedelijk – of buitenstedelijk gebied) en van het
aantal rijstroken. De breedte van een zone is maximaal 600 meter (buitenstedelijk, vijf of meer
rijstroken). Binnen deze zone is de Wgh van toepassing.
De hoogte van de voorkeursgrenswaarde en de maximale hogere waarde is onder andere afhankelijk
van:
•

het soort geluidsgevoelige bestemming

•

ligging in binnen- of buitenstedelijk gebied

•

Nieuwbouw of bestaande bouw.

N.B. Voor wegen die gelegen zijn binnen een woonerf en voor 30 km-wegen gelden geen zones. Deze
vrijstelling wordt gemotiveerd door het feit dat deze wegen meestal geen geluidsbelastingen
veroorzaken boven de voorkeurswaarde. In die gevallen waar dat wel het geval is (klinkerweg,
relatief veel verkeer), is in de jurisprudentie bepaald dat een akoestische toetsing bij het opstellen
van een ruimtelijke plan toch nodig is met een verwijzing naar een goede ruimtelijke ontwikkeling.
Spoorweglawaai
In hoofdstuk VII “Zones langs spoorwegen” Wgh(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere
website) en in hoofdstuk 4 Bgh(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) is de
zonering van spoorwegen (en ook van tram en metro) en het daarbij horende normenstelsel
geregeld. Bij spoorweglawaai is de breedte van de zone onder andere afhankelijk van het aantal
sporen en de verkeersintensiteit. In de Regeling Zonekaart spoorwegen is per spoortraject de
zonebreedte vastgesteld. Deze zonebreedte varieert van 100 tot maximaal 1300 meter. Binnen deze
zone is de Wgh van toepassing.
De hoogte van de voorkeursgrenswaarde en de maximale hogere waarde is onder andere afhankelijk
van:
•

het soort geluidsgevoelige bestemming

•

Nieuwbouw of bestaande bouw.

Industrielawaai
De zonering van industrielawaai is vastgelegd in hoofdstuk V “Zones rond industrieterreinen”
Wgh(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) en hoofdstuk 2 Besluit
Geluidhinder(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website). In tegenstelling tot
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai is de grootte van de zone niet vastgelegd in de Wgh of een
daaraan gekoppeld besluit. Een zone wordt in een bestemmingsplan vastgelegd rond een
industrieterrein waar volgens dat bestemmingsplan (in ieder geval deels) de vestiging van “grote
lawaaimakers” mogelijk is. In art. 2.1 lid 3 Bor(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere
website) is vastgelegd welke typen inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein gevestigd moeten
zijn.
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De grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidsruimte van het
gezoneerde industrieterrein. In het bestemmingsplan moet de zone (die niet kleiner mag zijn dan de
50 dB(A)-contour) worden vastgelegd.
Binnen de zone rond industrieterreinen kunnen echter wel geluidsgevoelige bestemmingen liggen
waarvoor een hogere maximale grenswaarden kan worden vastgesteld. De hoogte van de
voorkeursgrenswaarde en de maximale hogere waarde is onder andere afhankelijk van:
•

het soort geluidsgevoelige bestemming

•

Nieuwbouw of bestaande bouw.

Bij verlening van een omgevingsvergunning voor een vergunningplichtige inrichting wordt de
aangevraagde geluidsbelasting van de desbetreffende inrichting en de bestaande geluidsbelasting
van de andere bedrijven, getoetst aan de zone (in het bestemmingsplan vastgesteld) en aan
eventueel vastgestelde hogere waarden bij woningen. Dit is afwijkend van de grenswaarden bij
(spoor)weglawaai, waar immers geen vergunningensysteem bestaat. Bij (spoor)weglawaai zijn de
grenswaarden alleen in het kader van de ruimtelijke ordening van belang.
N.B. De meeste bedrijven zijn echter niet op een gezoneerd industrieterrein gelegen. Voor alle
gebieden die buiten de gezoneerde industrieterreinen en de bijbehorende zones liggen, geldt het
wettelijk kader van de Wgh voor regulering van industrieterrein niet! Toch kan het industrielawaai
van deze bedrijven wel invloed hebben op een goede ruimtelijke ordening en moet deze
geluidsbelasting in principe bij het opstellen van een bestemmingsplan worden beschouwd.
Hogere waarde procedure
De Wgh biedt de mogelijkheid om af te wijken van de voorkeursgrenswaarden tot een maximale
waarde. In het geval dat het om een lokale geluidsbron gaat, wordt het besluit om hogere waarden
toe te staan door het college van Burgemeester en Wethouders genomen. Voor de aanleg en
verandering van provinciale bronnen (bijvoorbeeld een provinciale weg) ligt de bevoegdheid bij
Gedeputeerde Staten van de provincie (dit geldt niet voor woningbouw!). Gemeenten of provincies
kunnen een dergelijk besluit op verzoek nemen, maar zullen dit vaak op eigen initiatief doen. Een
vaststelling van hogere waarden mag alleen als maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, of als ze
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële bezwaren
hebben. Burgemeester en Wethouders moeten hun besluit zelf motiveren. Hiervoor is een eigen
hogere waardebeleid een goed hulpmiddel. Veel gemeenten hebben dat, al dan niet in regionaal
verband, al in gang gezet.
Op de voorbereiding van een ‘besluit hogere waarden’ is de procedure van afdeling 3.4 Awb(opent in
nieuw venster)(verwijst naar een andere website) van toepassing. Wordt de hogere waarde
vastgesteld ten behoeve van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, dan moet het
ontwerpbesluit hogere waarden tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden
gelegd.
De vaststelling van een bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met het ‘besluit hogere waarde’. Wil
de gemeenteraad toch een bestemmingsplan vaststellen in afwijking van het
ontwerpbestemmingsplan, en het is daardoor in strijd met het ‘besluit hogere waarden’, dan moet
de raad haar besluit aanhouden tot een nieuw besluit hogere waarde is genomen.
Interimwet Stad en milieu
In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente toch een hogere geluidsbelasting op geluidsgevoelige
bestemmingen toestaan dan op basis van de Wgh mogelijk is. Dit kan op basis van de Interimwet
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Stad en milieu. Op basis van deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid af te wijken van wettelijke
normen voor bodem, geluid, lucht, stank en ammoniak. Zij kunnen alleen een afwijkingsbesluit
nemen als dit leidt tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en een optimale leefomgevingskwaliteit.
Door de stad- en milieubenadering kunnen bepaalde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen toch
plaatsvinden.
Hogere waarden voor geluid die op basis van deze wet worden vastgesteld, moeten in latere Wghprocedures gerespecteerd worden.
Cumulatie
Het komt voor dat een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming zich in twee of meer
geluidszones van aparte geluidsbronnen bevindt. In een dergelijke situatie is een onderzoek naar de
gecumuleerde geluidsbelasting noodzakelijk. Wordt een hogere-waardenprocedure gevolgd, dan
moet het bevoegd gezag motiveren dat de gecumuleerde geluidsbelasting aanvaardbaar is.
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